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COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Actul de aderare a Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului,
Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei, Sloveniei și Slovaciei, în
special articolul 41 primul paragraf,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din
29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de
sprijin direct în cadrul politicii agricole comune și de stabilire a
anumitor scheme de sprijin pentru agricultori și de modificare a Regu-
lamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001,
(CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE)
nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 și (CE)
nr. 2529/2001 (1), în special articolul 110 și articolul 145 literele (c),
(d), (e) și (f),

întrucât:

(1) Titlurile IV și IVa din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 stabilesc
anumite scheme de sprijin în favoarea agricultorilor. Normele de
aplicare a unora din respectivele scheme au fost deja stabilite în
următoarele acte: Regulamentul (CEE) nr. 1686/72 al Comisiei
din 2 august 1972 privind anumite norme privind ajutorul în
sectorul semințelor (2), Regulamentul (CEE) nr. 1445/76 al
Comisiei din 22 iunie 1976 de stabilire a listei diferitelor soiuri
de „Lolium perenne L.” (3), Regulamentul (CE) nr. 1644/96 al
Comisiei din 30 iulie 1996 de stabilire a normelor de aplicare
privind acordarea unui ajutor pentru anumite leguminoase pentru
boabe (4), Regulamentul (CE) nr. 609/1999 al Comisiei din
19 martie 1999 privind normele de acordare a ajutorului pentru
producătorii de hamei (5), Regulamentul (CE) nr. 2316/1999 al
Comisiei din 22 octombrie 1999 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1251/1999 al Consiliului de
instituire a unei scheme de sprijin pentru producătorii de anumite
culturi arabile (6), Regulamentul (CE) nr. 2342/1999 al Comisiei
din 28 octombrie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1254/1999 al Consiliului privind orga-
nizarea comună a pieței în sectorul cărnii de vită și mânzat în
ceea ce privește schema primelor (7), Regulamentul (CE)
nr. 2461/1999 al Comisiei din 19 noiembrie 1999 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1251/1999 al
Consiliului privind utilizarea terenurilor retrase din circuitul
agricol pentru producția de materii prime (8), Regulamentul
(CE) nr. 2550/2001 al Comisiei din 21 decembrie 2001 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE)
nr. 2529/2001 a Consiliului privind organizarea comună a pieței
în sectorul cărnii de oaie și de capră în ceea ce privește schema
primelor și de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 2419/2001 (9), Regulamentul (CE) nr. 2199/2003 al
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Comisiei din 16 decembrie 2003 de stabilire a măsurilor tran-
zitorii privind aplicarea, pentru anul 2004, a Regulamentului
(CE) nr. 1259/1999 al Consiliului în ceea ce privește schema
de plată unică pe suprafață aplicabil în Republica Cehă,
Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia,
Slovenia și Slovacia (1), Regulamentul (CE) nr. 2237/2003 al
Comisiei din 23 decembrie 2003 de stabilire a normelor de
aplicare a anumitor scheme de sprijin prevăzute la titlul IV din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a
normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul
politicii agricole comune și de stabilire a anumitor scheme de
sprijin pentru agricultori (2). În scopul clarității legislației comu-
nitare, actele menționate anterior ar trebui abrogate și înlocuite cu
un regulament de stabilire a normelor de aplicare a tuturor acestor
scheme, aplicabil de la 1 ianuarie 2005.

(2) În scopul garantării unei gestionări eficiente a acestor scheme, ar
trebui limitate plățile pe suprafață la anumite suprafețe și
precizate condițiile de acordare a acestora.

(3) În Malta există un număr foarte mare de mici exploatații cu o
suprafață mai mică de 0,3 hectare. Pentru a se evita excluderea
unui număr mare de agricultori din Malta de la plățile directe
bazate pe suprafață, ar trebui stabilită dimensiunea minimă
pentru cererile de plăți directe bazate pe suprafață din Malta la
0,1 ha și, pentru anii 2005 și 2006, ar trebui autorizată, în cazul
Maltei, o derogare de la articolul 107 alineatul (9) din Regula-
mentul (CE) nr. 1782/2003.

(4) Ar trebui evitat ca însămânțarea să se realizeze numai pentru a
putea pretinde acordarea de plăți pe suprafață. Este necesară
impunerea anumitor condiții privind însămânțarea și culturile, în
special în ceea ce privește grâul dur, proteaginoasele și orezul.
Normele locale ar trebui respectate pentru a ține seama de diver-
sitatea practicilor agricole în interiorul Comunității.

(5) Ar trebui autorizată o singură cerere de plată pe suprafață pentru
parcelele cultivate într-un anumit an, cu excepția cazurilor în care
plata pe suprafață constituie un supliment pentru cultura în cauză
sau a cazurilor în care ajutorul se acordă pentru producția de
semințe. Plățile pe suprafață se pot acorda pentru culturile
subvenționate în temeiul unui program din cadrul politicilor struc-
turale sau de mediu ale Comunității.

(6) În cazul în care suprafața care face obiectul unei cereri de ajutor
este mai mare decât suprafața maximă garantată, suprafețele de
bază sau subsuprafețele de bază, schemele de sprijin bazate pe
ajutorul pe suprafață prevăd, pentru anul în cauză, o reducere
proporțională a suprafeței pe agricultor pentru care se solicită
un ajutor. Prin urmare, ar trebui stabilite normele care trebuie
aplicate și termenele care trebuie respectate pentru schimburile
de informații dintre Comisie și statele membre, în vederea
stabilirii coeficientului de reducere și a informării Comisiei cu
privire la suprafețele pentru care s-a plătit ajutorul. Aceleași
dispoziții sunt aplicabile pentru reducerea cuantumului total al
cantităților de referință individuale în cazul aplicării articolului
95 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(7) În conformitate cu articolul 73 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, acordarea primei speciale de calitate pentru
grâul dur este condiționată de utilizarea anumitor cantități de
semințe certificate de soiuri recunoscute pentru calitatea lor supe-
rioară, în zona de producție, pentru fabricarea de griș sau paste
făinoase. Pentru ca aceste cerințe să fie respectate, ar trebui
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stabilite criteriile privind metoda de examinare a soiurilor în
fiecare stat membru, procedura care trebuie urmată pentru alcă-
tuirea listei de soiuri eligibile pentru ajutor și cantitatea minimă
de semințe certificate care trebuie folosită.

(8) Având în vedere perioada scurtă dintre adoptarea Regulamentului
(CE) nr. 1782/2003 și intrarea în vigoare a primei speciale de
calitate pentru grâul dur, este imposibilă alcătuirea unei liste de
soiuri eligibile pentru acordarea ajutorului în anul 2005 pe baza
metodei de examinare prevăzute. Prin urmare, este necesară
stabilirea de către statele membre a unei liste tranzitorii bazate
pe o selecție a soiurilor actuale.

(9) În anumite regiuni, din motive agronomice, proteaginoasele sunt
cultivate în mod tradițional în combinație cu cerealele. Principala
producție vegetală rezultată din această cultură este reprezentată
de proteaginoase. Prin urmare, în scopul acordării primei pentru
proteaginoase, ar trebui să se ia în considerare faptul că supra-
fețele în cauză sunt alocate culturilor de proteaginoase.

(10) Ar trebui specificate normele privind soiurile de lupin dulce și
încercările prin care se urmărește să se determine dacă o mostră
de lupin este dulce sau nu.

(11) În scopul eficienței și a bunei gestionări a programului de ajutor
pentru fructele cu coajă lemnoasă, ajutorul pe suprafață nu ar
trebui să servească la finanțarea plantațiilor mărginașe sau a
arborilor izolați, de unde necesitatea definirii unei dimensiuni a
parcelei și a unei densități de plantare minime pentru o livadă
specializată. Având în vedere dificultățile întâmpinate atunci când
planurile de ameliorare existente expiră după data introducerii
noii scheme de ajutor, ar trebui prevăzute măsuri tranzitorii.

(12) Condițiile de plată și calcul al ajutorului special pentru orez
depind nu numai de suprafața sau de suprafețele de bază
stabilite pentru fiecare stat membru producător în temeiul Regu-
lamentului (CE) nr. 1782/2003, ci și de eventuala subdivizare a
suprafețelor menționate în subsuprafețe de bază și de criteriile
obiective alese de fiecare stat membru pentru a realiza această
operațiune, de condițiile în care parcelele în cauză sunt cultivate
și de dimensiunea minimă a suprafețelor de bază. Prin urmare, ar
trebui definite modalitățile de stabilire, gestionare și cultivare a
suprafețelor și subsuprafețelor de bază.

(13) Observarea unei eventuale depășiri a suprafeței de bază
menționate la articolul 82 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003 implică reducerea ajutorului special pentru orez.
Pentru stabilirea modalităților de calcul al acestei reduceri, trebuie
să se definească criteriile care trebuie luate în considerare și
coeficienții aplicabili.

(14) Monitorizarea plăților privind ajutorul special pentru orez
presupune prezentarea anumitor informații Comisiei privind
culturile practicate pe suprafețele și subsuprafețele de bază. În
acest scop, ar trebui specificate informațiile detaliate pe care
statele membre trebuie să le comunice Comisiei și termenele
care trebuie respectate în acest sens.

(15) Articolele 93 și 94 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 prevăd
un ajutor pentru agricultorii care produc cartofi pentru amidon,
pentru cantitatea de cartofi reglementată printr-un contract de
cultivare în limitele contingentului atribuit în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 1868/94 al Consiliului din 27 iulie 1994
de stabilire a unui sistem de contingente pentru producția de
amidon din cartofi (1). Prin urmare, ar trebui stabilite condițiile
de acordare a ajutorului și, după caz, ar trebui făcute referințe
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încrucișate la dispozițiile existente în ceea ce privește sistemul de
contingente instituit de Regulamentul (CE) nr. 1868/94.

(16) Articolele 95 și 96 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 prevăd
că producătorii beneficiază de prime pentru produsele lactate și
de plăți suplimentare. Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consi-
liului din 29 septembrie 2003 de stabilire a unei taxe în sectorul
laptelui și al produselor lactate (1), stabilește dispoziții specifice în
caz de inactivitate. Prin urmare, ar trebui prevăzută excluderea de
la acordarea primei și a plăților suplimentare, în cazul în care o
persoană fizică sau juridică care deține o cantitate de referință
individuală încetează să mai îndeplinească condițiile menționate
la articolul 5 litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 în
perioada de doisprezece luni anterioare datei de 31 martie a
anului în cauză.

(17) Articolele 88-92 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 prevăd, în
favoarea agricultorilor, o nouă schemă de ajutor pentru culturile
energetice. În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2461/1999,
care exclude sfecla de zahăr de la acordarea ajutorului, cultura de
sfeclă de zahăr ar trebui exclusă din schema de ajutor pentru
culturile energetice.

(18) Prin urmare, ar trebui definite condițiile de eligibilitate pentru
acordarea acestui ajutor. În acest sens, ar trebui precizată
condiția de încheiere a contractului dintre producător și primul
operator pentru materiile prime agricole în cauză. De asemenea,
trebuie definite condițiile pentru cazul în care transformarea este
efectuată de agricultor pe exploatație.

(19) Pentru a garanta transformarea materiei prime în produsul
energetic prevăzut, primul operator ar trebui să constituie o
garanție, chiar dacă ajutorul nu îi este acordat lui, ci agricul-
torului. Valoarea garanției trebuie să fie suficientă pentru a
preveni riscul deturnării materiilor prime de la destinația lor.
De asemenea, pentru eficientizarea sistemului de control al
schemei, ar trebui limitat numărul vânzărilor de materii prime
și produse semitransformate la două până la transformarea finală.

(20) Este necesar să se facă o distincție explicită între obligațiile soli-
citantului, care se încheie în momentul livrării cantității totale de
materie primă recoltată și obligațiile primului operator, care încep
în momentul livrării și se încheie la transformarea finală a mate-
riilor prime în produsele energetice.

(21) Anumite operațiuni de transport pe teritoriul Comunității al mate-
riilor prime și al produselor derivate ar trebui să facă obiectul
unor sisteme de control care implică utilizarea exemplarelor de
control T5 care trebuie eliberate în conformitate cu Regulamentul
(CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a
anumitor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE)
nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal
Comunitar (2). Trebuie prevăzute probe alternative în cazul
pierderii exemplarului de control T5 în împrejurări pentru care
primul operator nu este responsabil.

(22) Articolul 98 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 prevede o
reducere a ajutorului regional special pentru culturile arabile în
cazul în care valoarea totală a ajutorului solicitat depășește
plafonul stabilit. Prin urmare, ar trebui stabilite modalitățile de
calcul al coeficientului de reducere.

(23) Articolul 99 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 prevede posi-
bilitatea acordării de ajutoare directe pentru producția de semințe
din unul sau mai multe soiuri.
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(24) Respectivele ajutoare nu pot fi acordate decât pentru producția de
semințe de bază sau semințe certificate, iar produsele în cauză
trebuie definite în mod clar prin trimitere la directivele privind
certificarea și comercializarea semințelor: Directiva 66/401/CEE a
Consiliului din 14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor
de plante furajere (1), Directiva 66/402/CEE a Consiliului din
14 iunie 1966 privind comercializarea semințelor de cereale (2)
și Directiva 2002/57/CE a Consiliului din 13 iunie 2002 privind
comercializarea semințelor de plante oleaginoase și de plante
pentru fibră (3).

(25) Pentru a permite efectuarea de controale, semințele de bază și
semințele certificate ar trebui produse în cadrul unor contracte
de cultivare sau a unor declarații de cultivare care se anexează
la cererea unică iar unitățile de semințe sau amelioratorii ar trebui
aprobați sau înregistrați oficial. Ar trebui prevăzute măsurile
necesare pentru situațiile în care o unitate de semințe sau un
ameliorator dintr-un stat membru produce semințe într-un alt
stat membru.

(26) Din motive administrative, ajutorul ar trebui acordat în fiecare
stat membru numai pentru produsele recoltate pe teritoriul
statului membru respectiv.

(27) În conformitate cu anexa XI din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, se poate vărsa un ajutor de producție pentru
semințele de bază și semințele certificate din soiurile de
Cannabis sativa L. cu un conținut de tetrahidrocanabinol mai
mic de 0,2 %. În sensul aplicării uniforme a normelor de
acordare a ajutorului în întreaga Comunitate, ar trebui utilizată
lista soiurilor de Cannabis sativa L. eligibile pentru ajutor
prevăzută în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al
Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare
a eco-condiționalității, a modulării și a sistemului integrat de
gestionare și control prevăzute de Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003 al Consiliului de stabilire a normelor comune
pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole
comune și de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agri-
cultori (4).

(28) Articolul 108 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 definește
terenurile eligibile pentru plățile pe suprafață pentru culturile
arabile. Articolul menționat anterior permite anumite derogări
sub controlul statelor membre; acestea nu aduc atingere dispozi-
țiilor stabilite de regulamentul menționat anterior. Pentru a
preveni acest risc, ar trebui adoptate măsuri adecvate pentru
menținerea nivelului actual al suprafeței totale de terenuri
eligibile sau pentru prevenirea oricărei creșteri sensibile a
acestei suprafețe. Respectivele măsuri pot prevedea, în anumite
cazuri, posibilitatea de a considera ca neeligibile suprafețe care
erau anterior eligibile în locul altor suprafețe devenite eligibile.

(29) Pentru statele membre în care porumbul nu este o cultură tradi-
țională, iarba pentru siloz poate fi eligibilă pentru plățile pe
suprafață pentru culturile arabile. Prin urmare, ar trebui definită
noțiunea de iarbă pentru siloz.

(30) Articolul 106 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 condi-
ționează plata pe suprafață pentru in și cânepă pentru fibre de
încheierea unui contract sau de prezentarea unui angajament
menționate la articolul 2 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
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nr. 1673/2000 al Consiliului din 27 iulie 2000 privind organizarea
comună a pieței în sectorul inului și cânepii pentru fibre (1). Ar
trebui să se prevadă ca o copie a contractului sau a angaja-
mentului să fie trimisă autorităților competente ale statului
membru responsabile cu gestionarea cererilor de plată. De
asemenea, ar trebui să se garanteze că soiurile cultivate de in și
cânepă pentru fibre figurează în catalogul comun al soiurilor din
speciile de plante agricole în calitate de plante pentru fibre și, în
special în ceea ce privește inul, că figurează ca „in textil”. De
asemenea, în cazul cânepii, conținutul de tetrahidrocanabinol al
soiurilor admise nu poate fi mai mare de 0,2 %. Prin urmare, ar
trebui stabilită o listă de soiuri eligibile pentru ajutor, soiurile de
cânepă eligibile fiind enumerate în anexa II la Regulamentul (CE)
nr. 796/2004 al Comisiei. Pentru a consolida garanția privind
cânepa, ar trebui să se prevadă, de asemenea, ca semințele
utilizate să fie certificate.

(31) Articolul 109 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 obligă
producătorii de cereale, de oleaginoase și proteaginoase să
încheie semănăturile până la 31 mai. În anumite situații, semănă-
turile pot fi amânate până după 31 mai din cauza condițiilor
climatice. Ar trebui prelungit termenul aplicabil semănăturilor și
depunerii cererilor pentru anumite culturi și în anumite regiuni.
Cu toate acestea, aceste prelungiri nu trebuie să compromită
eficiența schemei de sprijin, nici să aducă atingere sistemului
de control stabilit la titlul II capitolul 4 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003.

(32) Pentru a asigura industriei de transformare, în decursul întregului
an de comercializare, o aprovizionare constantă cu porumb dulce,
producătorii ar trebui să își poată efectua semănăturile pe o
perioadă mai lungă. Prin urmare, data limită aplicabilă semănă-
turilor de porumb dulce ar trebui prelungită până la 15 iunie.

(33) În cazul suplimentului și al ajutorului special pentru grâul dur, ar
trebui să se prevadă utilizarea unei cantități minime de semințe de
grâu dur certificate. Ținând seama de diversitatea agronomică
existentă între statele membre și regiunile din statele membre,
stabilirea acestei cantități minime ar trebui să le revină statelor
membre în cauză.

(34) În sensul aplicării articolului 103 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, ar trebui definită noțiunea de irigare.

(35) Ar trebui precizate suprafețele care trebuie luate în considerare
pentru estimarea ratei de depășire eventuală a suprafeței de bază
și modalitățile de stabilire a ratei menționate. În cazul în care se
stabilește separat o suprafață de bază pentru porumb, pentru
suprafețele irigate sau pentru iarba pentru siloz, trebuie definite
modalități speciale privind suprafețele de care trebuie să se țină
seama pentru calcularea ratei de depășire eventuală a suprafeței
de bază în cauză. Modalitățile de stabilire a ratei de depășire
eventuală a suprafeței de bază ar trebui să garanteze, în toate
situațiile, respectarea suprafeței menționate. De asemenea, ar
trebui precizată modalitatea de calcul al ratei de depășire a supra-
fețelor maxime garantate pentru grâul dur. De asemenea, ar trebui
să se precizeze procedura care trebuie urmată în sensul stabilirii
ratei de depășire a plafonului de plăți menționat la articolul 102
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(36) În cazul aplicării articolului 71 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, acordarea plăților pe suprafață pentru culturile
arabile este condiționată, pentru producătorul în cauză, de
obligația de a retrage din circuitul agricol o parte din suprafața
exploatației sale. Ar trebui stabilite normele de aplicare în măsură
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să asigure eficiența necesară a schemei. În acest scop, ar trebui să
se prevadă ca suprafețele luate în considerare pentru retragerea
din circuitul agricol să fie comparabile cu suprafețele luate în
considerare pentru calcularea suprafeței de bază regionale. Ar
trebui definite „leguminoasele” menționate la articolul 107
alineatul (3) a doua liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(37) În conformitate cu articolul 107 alineatul (6), în cazul aplicării
articolului 66 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, ar trebui
stabilite norme detaliate privind terenurile retrase din circuitul
agricol în mod voluntar. Respectivele norme ar trebui să fie
coerente cu întreaga schemă stabilită de regulamentul menționat
anterior.

(38) Ar trebui stabilite criteriile de eligibilitate pentru primele pentru
ovine și caprine prevăzute la titlul IV capitolul 11 din Regula-
mentul (CE) nr. 1782/2003, în special condițiile necesare.

(39) Articolul 113 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003
prevede acordarea unei prime producătorilor de carne de capră
din anumite regiuni ale Comunității. Prin urmare, ar trebui
definite regiunile în cauză în conformitate cu criteriile stabilite
de respectiva dispoziție.

(40) În conformitate cu articolul 114 alineatul (1) din Regulamentul
(CE) nr. 1782/2003, agricultorii din exploatațiile în care cel puțin
50 % din suprafața utilizată în scopuri agricole este situată în
zone defavorizate îndeplinesc condițiile necesare pentru a
beneficia de prima suplimentară. Articolul 113 alineatul (2) face
trimitere la zonele geografice specifice în care producătorii de
carne de capră îndeplinesc condițiile necesare pentru a beneficia
de prima pentru caprine. Ar trebui prevăzută obligația, pentru
agricultorii care îndeplinesc aceste criterii, de a furniza o
declarație prin care să se dovedească faptul că cel puțin
jumătate din suprafața utilizată în scopuri agricole este situată
în zone defavorizate sau în zone care îndeplinesc condițiile
necesare pentru a putea solicita prima pentru caprine.

(41) În sensul controlului eligibilității pentru prima pentru oi fătătoare
la un nivel adecvat, statele membre ar trebui să stabilească un
inventar al producătorilor care comercializează lapte sau produse
din lapte de oaie.

(42) În scopul punerii în aplicare a sistemului de limite individuale
introdus de articolele 116-118 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, normele administrative existente pot fi aplicate
în continuare, în special în ceea ce privește utilizarea drepturilor
acordate gratuit, utilizarea drepturilor normale care prevăd o
utilizare minimă, cedarea temporară și transferul de drepturi, noti-
ficarea schimbărilor privind plafonul individual și transferul drep-
turilor prin intermediul rezervei naționale. Unele dintre aceste
norme sunt dispoziții specifice aplicabile în mod excepțional și
în împrejurări justificate corespunzător precum, în ceea ce
privește utilizarea drepturilor, în cazul micilor agricultori și al
agricultorilor care participă la programe de extensificare și la
sisteme de pensionare anticipată și, în vederea transferului, în
cazul moștenirii de drepturi la prime și în cazul agricultorilor
care exploatează numai terenuri publice sau colective pentru
pășunat.

(43) Deoarece Comisia este responsabilă cu verificarea noilor
dispoziții, statele membre ar trebui să îi furnizeze în mod
adecvat informațiile esențiale privind punerea în aplicare a
normelor privind primele.

(44) După caz, informațiile detaliate ar trebui comunicate Comisiei, în
cazul plăților suplimentare, în ceea ce privește normele naționale
și punerea lor în aplicare.
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(45) Titlul IV capitolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003
prevede plăți pentru carnea de vită și mânzat. Ar trebui stabilite
criteriile de eligibilitate pentru respectivele plăți și, în special,
condițiile necesare.

(46) Atât din obiectivul plafonului regional, cât și din cel al factorului
de densitate, rezultă faptul că animalele care fac obiectul punerii
în aplicare a acestor două măsuri nu mai pot face obiectul unei
cereri de primă specială pentru aceeași categorie de vârstă. În
ceea ce privește prima de desezonalizare, aceste animale trebuie
considerate admise pentru acordarea primei speciale.

(47) Ar trebui prevăzută elaborarea și stabilirea la nivel național a
documentului administrativ stabilit la articolul 123 alineatul (3)
litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. Pentru a ține
seama de condițiile specifice de gestionare și control în statele
membre, ar trebui admise diferite forme de documente adminis-
trative.

(48) Articolul 123 alineatul (3) litera (a) și articolul 130 alineatul (1)
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 stabilesc o perioadă de
deținere drept condiție de acordare a primei speciale și a primei
pentru sacrificare. Prin urmare, este necesară definirea și cuanti-
ficarea respectivei perioade.

(49) În momentul sacrificării, modalitățile de acordare a primei
speciale ar trebui să fie coerente cu modalitățile de acordare a
primei pentru sacrificare. Ar trebui precizate tipurile de
documente care trebuie să însoțească animalul până la sacrificare,
expediere sau export. Pentru a ține seama de caracteristicile
modalității de acordare la sacrificare, ar trebui precizate condițiile
de vârstă pentru boi și tipul de prezentare a carcaselor de bovine
adulte.

(50) Ar trebui definite condițiile de acordare a primei de desezona-
lizare în conformitate cu modalitățile de acordare a primei pentru
sacrificare. Comisia ar trebui să stabilească, pe baza informațiilor
disponibile, statele membre care îndeplinesc condițiile de aplicare
a respectivei scheme de primă.

(51) Ar trebui definită noțiunea de vacă care alăptează menționată la
articolul 125 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. În acest sens,
ar trebui reținute aceleași rase ca în cazul Regulamentului (CE)
nr. 2342/1999 al Comisiei. De asemenea, cerințele esențiale
actuale se pot aplica în continuare, în special în ceea ce
privește randamentul mediu de lapte și prima națională supli-
mentară.

(52) Normele administrative existente se pot aplica în continuare, în
special în ceea ce privește plafoanele individuale, notificările
privind plafoanele individuale și rezerva națională, drepturile
acordate gratuit, utilizarea drepturilor, transferul și cedarea
temporară de drepturi și transferul de drepturi prin intermediul
rezervei naționale.

(53) Comisia ar trebui să stabilească, pe baza informațiilor disponibile,
statele membre care îndeplinesc condițiile de aplicare a schemei
speciale stabilite la articolul 129 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003. Ar trebui definite modalitățile specifice de
acordare a primei.

(54) Ar trebui determinată modalitatea de calcul al factorului de
densitate. Ar trebui stabilită o dată pentru luarea în considerare
a cantității de referință de lapte.

(55) Factorul de densitate din cadrul schemei de plată de extensificare
trebuie să ia în considerare toate bovinele în vârstă de cel puțin
șase luni prezente pe exploatație. Această luare în considerare
necesită modalități specifice de numărare a animalelor și de
declarare a participării la schemă de către producător. Ar trebui
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prevăzută utilizarea bazei de date computerizate prevăzute de
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și
al Consiliului din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de
identificare și de înregistrare a bovinelor și privind etichetarea
cărnii de vită și a produselor din carne de vită și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului (1).

(56) Ar trebui luate măsuri pentru ca plata de extensificare să nu fie
acordată agricultorilor care respectă în mod artificial ratele de
stocare medii necesare pentru acordarea plății de extensificare.

(57) Ar trebui definite procedurile care permit determinarea, pe baza
informațiilor disponibile, a statelor membre care îndeplinesc
condițiile prevăzute la articolul 132 alineatul (4) din Regula-
mentul (CE) nr. 1782/2003 pentru acordarea plății de extensi-
ficare pentru vacile de lapte. Ar trebui definite modalitățile
specifice de acordare a primei. Ar trebui stabilită o perioadă de
deținere minimă.

(58) Ar trebui prevăzute dispoziții specifice în ceea ce privește
aplicarea normelor privind perioadele, datele și termenele pentru
perioada de deținere.

(59) În scopul simplificării, cererea de primă pentru sacrificare ar
trebui să constituie cererea de ajutor pe cap de animal
prevăzută de sistemul integrat, cu condiția ca aceasta să conțină
toate elementele care justifică plata primei și ca animalul să fi fost
sacrificat în același stat membru sau în alt stat membru sau
exportat.

(60) Baza de date computerizată menționată de Regulamentul (CE)
nr. 1760/2000 trebuie să poată fi utilizată în vederea facilitării
gestionării primei pentru sacrificare, cu condiția ca statul membru
în cauză să considere că baza de date oferă suficiente garanții ale
exactității datelor utile pentru plata primelor.

(61) Prima de sacrificare pentru viței se acordă după un criteriu al
greutății maxime. Prin urmare, ar trebui să se determine o
prezentare tip a carcasei, căreia să i se aplice această respectiva
greutate maximă.

(62) Comisiei ar trebui să i se comunice informații detaliate privind
normele naționale în domeniul plăților adiționale și punerea lor în
aplicare.

(63) Pentru a permite crescătorilor să beneficieze de plăți în cele mai
bune termene, ar trebui să se prevadă acordarea de avansuri. Cu
toate acestea, ținând seama de aplicarea plafoanelor naționale sau
regionale, ar trebui să se evite acordarea unui avans mai mare
decât plata definitivă. Prin urmare, ar trebui prevăzută posibi-
litatea, pentru statul membru, de a diminua procentul avansului
pentru schemele de prime care fac obiectul respectivelor plafoane.

(64) Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 prevede sancțiuni în cazul
utilizării sau deținerii ilegale de substanțe sau produse neauto-
rizate de legislația veterinară. În caz de recidivă, determinarea
duratei sancțiunilor ar trebui lăsată în seama statelor membre,
care sunt mai în măsură să evalueze gravitatea reală a abaterii
comise.

(65) Este necesară stabilirea datei de determinare a elementelor de care
trebuie să se țină seama în vederea aplicării schemelor de prime
speciale și de prime pentru vacile care alăptează. Pentru a asigura
o gestionare eficientă și coerentă, ar trebui să se aleagă, ca regulă
generală, data de depunere a cererii. Cu toate acestea, în ceea ce
privește prima specială pentru sacrificare, ar trebui stabilite norme
specifice în scopul evitării reporturilor de la un an la altul în
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vederea obținerii unei prime mai mari. În ceea ce privește prima
pentru sacrificare, data sacrificării sau data de export este mai
reprezentativă pentru îndeplinirea efectivă a operațiunilor în
cauză.

(66) Ar trebui stabilit cursul de schimb aplicabil la data faptului
generator în ceea ce privește primele, astfel încât să se
garanteze faptul că, în principiu, respectivele prime nu sunt
afectate, în momentul conversiei lor în moneda națională, de o
fluctuație bruscă provocată de cursul de schimb dintr-o singură zi.

(67) Ar trebui prevăzute anumite obligații privind comunicarea din
partea statelor membre și ar trebui prevăzută o prezentare armo-
nizată pentru a facilita transmiterea și analiza datelor.

(68) Pentru a facilita trecerea la noua schemă, sunt necesare dispoziții
tranzitorii în ceea ce privește obligațiile de marcare și identificare
a animalelor.

(69) Articolul 143b din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 autorizează
Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria,
Malta, Polonia, Slovenia și Slovacia (denumite în continuare
„noile state membre”) să înlocuiască plățile directe cu o plată
unică pe suprafață (denumită în continuare „schema de plată
unică pe suprafață”). Aceasta este opțiunea aleasă de Republica
Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia,
Slovenia și Slovacia. Prin urmare, ar trebui stabilite normele de
aplicare a schemei de plată unică pe suprafață.

(70) În conformitate cu articolul 143b alineatul (5) al doilea paragraf
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și pentru a se evita
gestionarea unui număr ridicat de cereri privind plățile pe
exploatație mai mici de 50 de euro, Republica Cehă, Estonia,
Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia și Slovacia au cerut permi-
siunea de a stabili suprafața minimă eligibilă pentru ajutor pe
exploatație la un nivel mai mare de 0,3 hectare.

(71) Republica Cehă, Estonia, Ciprul, Letonia, Lituania, Ungaria,
Polonia și Slovacia au estimat partea din suprafața lor agricolă
utilizată care a fost păstrată în bune condiții agronomice la data
de 30 iunie 2003 și au propus să o adapteze în funcție de
suprafața minimă eligibilă pentru ajutor pe exploatație.

(72) Articolul 143c din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 prevede,
sub rezerva autorizării Comisiei, posibilitatea completării
ajutorului direct vărsat unui agricultor în noile state membre.
Ar trebui stabilite normele generale de aplicare a acestei opțiuni.

(73) Articolul 55 litera (b) și articolul 107 alineatul (3) prima liniuță
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 prevăd exonerarea pentru
retragerea terenurilor din circuitul agricol în cazul în care tere-
nurile sunt utilizate pentru producția de materii prime care servesc
la fabricarea, pe teritoriul Comunității, de produse care nu sunt
direct destinate consumului uman sau animal, cu condiția aplicării
unor sisteme de control eficiente.

(74) În anumite condiții, nu ar trebui excluse culturile de sfeclă de
zahăr, de topinambur sau de rădăcini de cicoare pe terenuri
retrase din circuitul agricol. Aceste culturi nu pot beneficia de
plăți, având în vedere riscul interferențelor cu piața de zahăr. Cu
toate acestea, ar trebui să se facă în așa fel încât aceste culturi să
fie conforme cu normele de utilizare a terenurilor retrase din
circuitul agricol.

(75) Ar trebui definite condițiile de eligibilitate pentru această schemă.
În acest sens, ar trebui precizată condiția de încheiere a
contractului dintre producător și colector sau dintre producător
primul operator pentru materiile prime agricole în cauză. De
asemenea, trebuie definite condiții în cazul în care transformarea
este efectuată de agricultor pe exploatație.

▼B

2004R1973 — RO — 01.01.2008 — 011.001— 13



(76) Pentru a garanta respectarea punctului 7 din Memorandumul de
înțelegere dintre Comunitatea Economică Europeană și Statele
Unite ale Americii privind oleaginoasele în cadrul GATT,
aprobată de Decizia 93/355/CE a Consiliului (1), este necesară
stabilirea normelor de aplicare în vederea reducerii, după caz, a
cantității de subproduse care poate fi produsă și destinată
consumului uman sau animal în cazul în care cantitatea totală
din subprodusele menționate anterior depășește anual 1 milion
de tone metrice, exprimate în echivalenți de făină de boabe de
soia.

(77) Pentru a asigura transformarea materiei prime în produsul final
prevăzut, colectorul sau primul operator trebuie să constituie o
garanție, chiar dacă ajutorul se acordă agricultorului. De
asemenea, în vederea eficientizării sistemului de control al
schemei, ar trebui limitat numărul de operatori.

(78) Ar trebui să se facă o distincție explicită între obligațiile solici-
tantului, care se încheie o dată cu livrarea cantității totale de
materie primă recoltată, și obligațiile, însoțite de o garanție, ale
colectorului sau ale primului operator, care încep în momentul
livrării și se încheie o dată cu transformarea finală a materiilor
prime în produsele finale.

(79) Anumite operațiuni de transport, pe teritoriul Comunității, de
materii prime și de produse derivate din acestea trebuie să facă
obiectul unor sisteme de control care includ utilizarea de
declarații sau de exemplare de control T5 care trebuie eliberate
în conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 2454/93. Ar trebui
prevăzute probe alternative în cazul în care exemplarul de control
T5 nu ajunge la autoritatea competentă a colectorului sau a
primului operator ca urmare a unor împrejurări ce nu pot fi
puse pe seama acestuia. Pentru a asigura eficiența și buna
gestionare a schemei de ajutor, ar trebui adoptate dispoziții care
reglementează controlul.

(80) Pe lângă criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 110o din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 cu privire la ajutorul pe
suprafață pentru hamei, ar trebui stabilite anumite criterii supli-
mentare în vederea garantării acordării ajutorului pentru suprafețe
cultivate cu hamei în condiții normale de cultură. Ar trebui
definită, la nivel comunitar, noțiunea de suprafață „plantată cu
hamei” pentru a garanta calcularea suprafețelor pentru care se
acordă plăți suplimentare în același mod. Ar trebui stabilite
normele de repartizare a sumei totale disponibile pe stat
membru pentru plățile suplimentare între suprafețele eligibile
pentru ajutor.

(81) Ar trebui stabilit un termen pentru angajarea plăților privind
măsurile enumerate la articolul 7 alineatul (1) literele (a)-(d)
din Regulamentul (CEE) nr. 1696/71 al Consiliului din 26 iulie
1971 privind organizarea comună a pieței în sectorul
hameiului (2) de către grupurile de producători de hamei recu-
noscuți, iar Comisia ar trebui informată cu privire la normele
de utilizare a plăților. Sumele neangajate într-un anumit termen
trebuie rambursate. Ar trebui stabilite normele de repartizare a
sumei totale disponibile pe stat membru pentru plățile către
grupurile de producători de hamei recunoscuți.

(82) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu
avizul Comitetului de gestionare a plăților directe,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

▼B
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CAPITOLUL 1

DOMENIU DE APLICARE ȘI DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

(1) Prezentul regulament stabilește dispozițiile de aplicare a urmă-
toarelor scheme de ajutor prevăzute la titlurile IV și IVa din Regula-
mentul (CE) nr. 1782/2003:

(a) prima specială de calitate pentru grâul dur, prevăzută la titlul IV
capitolul 1 din regulamentul menționat anterior;

(b) prima pentru proteaginoase, prevăzută la titlul IV capitolul 2 din
regulamentul menționat anterior;

(c) ajutorul special pentru orez, prevăzut la titlul IV capitolul 3 din
regulamentul menționat anterior;

(d) plata pe suprafață pentru fructele cu coajă lemnoasă, prevăzută la
titlul IV capitolul 4 din regulamentul menționat anterior;

(e) ajutorul pentru culturile energetice, prevăzut la titlul IV capitolul 5
din regulamentul menționat anterior;

(f) ajutorul pentru cartofii pentru amidon, prevăzut la titlul IV capitolul
6 din regulamentul menționat anterior;

(g) prima pentru produsele lactate și plățile suplimentare, prevăzută la
titlul IV capitolul 7 din regulamentul menționat anterior;

(h) ajutorul regional special pentru culturile arabile, prevăzut la titlul
IV capitolul 8 din regulamentul menționat anterior;

(i) ajutorul pentru producția de semințe, prevăzut la titlul IV capitolul
9 din regulamentul menționat anterior;

(j) plata pe suprafață pentru culturile arabile, prevăzută la titlul IV
capitolul 10 din regulamentul menționat anterior;

(k) primele pentru carnea de oaie și de capră, prevăzute la titlul IV
capitolul 11 din regulamentul menționat anterior;

(l) plățile pentru carnea de vită și mânzat, prevăzute la titlul IV
capitolul 12 din regulamentul menționat anterior;

(m) ajutorul pentru leguminoase, prevăzut la titlul IV capitolul 13 din
regulamentul menționat anterior;

(n) schema de plată unică pe suprafață, prevăzută la articolul 143b din
regulamentul menționat anterior;

(o) plățile directe naționale suplimentare, prevăzute la articolul 143c
din regulamentul menționat anterior;

(p) ajutorul pe suprafață pentru hamei, prevăzut la titlul IV capitolul
10d din regulamentul menționat anterior;

▼M4
(q) ajutor specific pentru bumbac, prevăzut la titlul IV capitolul 10a

din respectivul regulament;

(r) ajutor pentru plantații de măslini, prevăzut la titlul IV capitolul 10b
din respectivul regulament;

(s) ajutor pentru tutun, prevăzut la titlul IV capitolul 10c din
respectivul regulament;

▼M13
(t) plățile tranzitorii pentru fructe și legume și plățile tranzitorii pentru

fructe de tip bacă prevăzute în titlul IV capitolele 10g și 10h din
regulamentul respectiv.

▼B
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(2) Prezentul regulament stabilește normele de aplicare în ceea ce
privește utilizarea terenurilor retrase din circuitul agricol pentru
producția de materii prime din cadrul schemei de plată unică
prevăzute la titlul III din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și al plății
pe suprafață pentru culturile arabile prevăzute la titlul IV capitolul 10
din respectivul regulament.

Articolul 2

Condițiile privind plata

▼M13
(1) Plățile directe menționate la articolul 1 literele (a), (b), (c), (e),
(h), (i), (j), (m), (p) și (t) se acordă, pentru fiecare tip de cultură, numai
pentru suprafețele care au făcut obiectul unei cereri pentru cel puțin 0,3
hectare, în cazurile în care fiecare parcelă cultivată depășește dimen-
siunea minimă stabilită de statul membru în conformitate cu limita
prevăzută la articolul 14 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr.
796/2004.

În cazul Maltei, plățile directe menționate la articolul 1 literele (a), (b),
(c), (e), (h), (i), (j), (m), (p) și (t) se acordă, pentru fiecare tip de cultură,
numai pentru suprafețele care au făcut obiectul unei cereri pentru cel
puțin 0,1 hectare, în cazurile în care fiecare parcelă cultivată depășește
dimensiunea minimă stabilită de statul membru în conformitate cu limita
prevăzută la articolul 14 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr.
796/2004.

În cazul Greciei, plățile tranzitorii pentru fructe și legume menționate la
articolul 1 litera (t) se acordă, pentru fiecare tip de cultură, numai pentru
suprafețele care au făcut obiectul unei cereri pentru cel puțin 0,1
hectare, în cazurile în care fiecare parcelă cultivată depășește dimen-
siunea minimă stabilită de statul membru în conformitate cu limita
prevăzută la articolul 14 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr.
796/2004.

În cazul Bulgariei, al Letoniei, al Ungariei și al Poloniei, plățile pentru
fructe de tip bacă menționate la articolul 1 litera (t) se acordă, pentru
fiecare tip de cultură, numai pentru suprafețele care au făcut obiectul
unei cereri pentru cel puțin 0,1 hectare, în cazurile în care fiecare
parcelă cultivată depășește dimensiunea minimă stabilită de statul
membru în conformitate cu limita prevăzută la articolul 14 alineatul
(4) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

▼B
(2) ►M13 Plățile directe menționate la articolul 1 literele (a), (b),
(c), (h), (j) și (t) se acordă numai pentru suprafețe însămânțate sau
cultivate în totalitate și în privința cărora s-au respectat toate condițiile
de cultivare normale în conformitate cu normele locale. ◄

Cu toate acestea, în ceea ce privește prima specială de calitate pentru
grâul dur, prevăzută la titlul IV capitolul 1 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003 și plățile pentru culturile arabile, prevăzute la titlul IV
capitolul 10 din regulamentul menționat anterior, produsele cultivate pe
suprafețe însămânțate în totalitate și cultivate în conformitate cu normele
locale, dar care nu au atins stadiul de înflorire din cauza unor condiții
climatice excepționale recunoscute de statul membru în cauză, rămân
eligibile pentru ajutor, cu condiția ca suprafețele în cauză să nu fie
alocate altor utilizări înaintea acestui stadiu de creștere.

(3) Pentru un anumit an, pentru o parcelă cultivată, se poate prezenta
o singură cerere de ajutor pe suprafață în temeiul unei scheme a cărei
finanțare este reglementată de articolul 1 alineatul (2) litera (b) din
Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 al Consiliului (1).

Cu toate acestea:

▼B
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(a) o parcelă cultivată care, pentru același an de comercializare, face
obiectul unei cereri de primă specială de calitate pentru grâul dur,
prevăzută la titlul IV capitolul 1 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003 sau de primă pentru proteaginoase, prevăzută la
titlul IV capitolul 2 din regulamentul menționat anterior, poate
face obiectul unei cereri de plată pentru culturile arabile menționate
la titlul IV capitolul 10 din același regulament;

(b) o parcelă cultivată care, pentru același an de comercializare, face
obiectul unei cereri de ajutor special pentru orez, prevăzută la titlul
IV capitolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau de primă
pentru proteaginoase, prevăzută la titlul IV capitolul 2 din regula-
mentul menționat anterior, poate face obiectul unei cereri de ajutor
pentru semințe menționate la titlul IV capitolul 9 din același regu-
lament;

(c) o parcelă cultivată care, pentru același an de comercializare, face
obiectul unei cereri de ajutor pentru culturi energetice, prevăzută la
titlul IV capitolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 poate
face obiectul unei cereri de plată pentru culturi arabile menționate
la titlul IV capitolul 10 din același regulament, fără a aduce atingere
articolului 90 al doilea paragraf din regulamentul menționat anterior
sau poate face obiectul unei cereri de ajutor special pentru orez
prevăzute la titlul IV capitolul 3 din același regulament;

(d) o parcelă cultivată care, pentru același an de comercializare, face
obiectul unei cereri de plată pentru culturi arabile menționate la
titlul IV capitolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 poate
face obiectul unei cereri de ajutor pentru semințe menționate la titlul
IV capitolul 9 din același regulament.

(4) Terenurile utilizate pentru producția de materii prime menționate
la articolul 55 litera (b) și la articolul 107 alineatul (3) prima liniuță din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau care beneficiază de ajutorul
pentru culturile energetice prevăzut la titlul IV capitolul 5 din regula-
mentul menționat anterior nu sunt eligibile pentru ajutorul comunitar
prevăzut la titlul II capitolul VIII din Regulamentul (CE)
nr. 1257/1999 al Consiliului (1), cu excepția sprijinului acordat pentru
costurile de plantare pentru speciile cu creștere rapidă prevăzut la
articolul 31 alineatul (3) al doilea paragraf din respectivul regulament.

Materiile prime menționate la articolul 55 litera (b) și la articolul 107
alineatul (3) prima liniuță din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003
cultivate pe terenuri retrase din circuitul agricol și produsele inter-
mediare, produsele finite, coprodusele și subprodusele derivate din
acestea nu pot beneficia de nici o finanțare de către Secțiunea
Garantare a Fondului European de Orientare și Garantare Agricolă, în
conformitate cu articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b) din Regula-
mentul (CE) nr. 1258/1999.

(5) În sensul primei pentru proteaginoase prevăzute la titlul IV
capitolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și al plății pe
suprafață pentru culturile arabile prevăzute la titlul IV capitolul 10 din
respectivul regulament, prin „lupin dulce” se înțeleg soiurile de lupin
producătoare de semințe care nu conțin mai mult de 5 % boabe amare.
Conținutul de boabe amare se calculează prin aplicarea testului prevăzut
în anexa 1 la prezentul regulament.

▼M8

Articolul 3

Comunicări

(1) Statele membre transmit Comisiei pe cale electronică următoarele
date:

(a) până la data de 1 septembrie din anul în cauză:

▼B
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(i) suprafața totală pentru care s-a solicitat ajutor în următoarele
cazuri:

— primă specială de calitate pentru grâul dur, prevăzută la
articolul 72 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

— primă pentru proteaginoase, prevăzută la articolul 76 din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

— ajutor special pentru orez, prevăzut la articolul 79 din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, repartizat între
soiurile indica și japonica;

— plată pe suprafață pentru fructele cu coajă lemnoasă,
prevăzută la articolul 83 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, repartizată între soiurile de arbori cu
fructe cu coajă lemnoasă;

— ajutor pentru culturi energetice, prevăzut la articolul 88 din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

— plată pe suprafață pentru marile culturi, prevăzută la
articolul 100 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, pe
suprafață de bază în conformitate cu anexa IV la
prezentul regulament și cu respectarea formatului
standard din anexa IX la prezentul regulament;

— ajutor special pentru bumbac, prevăzut la articolul 110a
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

— ajutor pentru plantații de măslini, prevăzut la
articolul 110g din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003,
repartizat pe categorii;

— ajutor pe suprafață pentru hamei, prevăzut la
articolul 110n din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

— schema de plată unică pe suprafață, prevăzută la
articolul 143b din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(ii) cantitatea totală pentru care s-a solicitat ajutorul în urmă-
toarele cazuri:

— primă pentru produse lactate, prevăzută la articolul 95 din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

— plăți suplimentare pentru producătorii de produse lactate,
prevăzute la articolul 96 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003;

(iii) numărul total al cererilor, în cazul primelor pentru ovine și
caprine prevăzute la articolul 111 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, folosind modelul de formular din anexa XI
la prezentul regulament;

(b) până la data de 15 octombrie din anul în cauză, suprafața totală
stabilită, în următoarele cazuri:

— primă pentru proteaginoase, prevăzută la articolul 76 din Regu-
lamentul (CE) nr. 1782/2003;

— ajutor pentru culturi energetice prevăzut la articolul 88 din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

▼M10
(ba) până la data de 15 octombrie care urmează după sfârșitul anului în

care s-a acordat ajutorul, toate informațiile necesare pentru
evaluarea ajutorului pentru culturile energetice și, în special:

— numărul de cereri;

— suprafețele care corespund fiecărei specii de materii prime;

▼M8
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— cantitățile din fiecare tip de materie primă și produsul final
obținut;

▼M8
(c) ►M10 până la data de 31 ianuarie a următorului an: ◄

(i) suprafața totală stabilită folosită pentru calculul coeficientului
de reducere în următoarele cazuri:

— primă specială de calitate pentru grâul dur, prevăzută la
articolul 72 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

— ajutor special pentru orez, prevăzut la articolul 79 din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, repartizat între
soiurile indica și japonica, precum și informații detaliate
pentru fiecare soi de orez, fiecare suprafață și subsuprafață
de bază, folosind modelul de formular din anexa III la
prezentul regulament;

— plată pe suprafață pentru fructele cu coajă lemnoasă,
prevăzută la articolul 83 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, repartizată între soiurile de arbori cu
fructe cu coajă lemnoasă;

— plată pe suprafață pentru marile culturi, prevăzute la
articolul 100 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, pe
suprafață de bază în conformitate cu anexa IV la
prezentul regulament și cu respectarea formatului
standard din anexa IX la prezentul regulament;

— ajutor special pentru bumbac, prevăzut la articolul 110a
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

— ajutor pentru plantații de măslini, prevăzut la
articolul 110g din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003,
repartizat pe categorii;

— ajutor pe suprafață pentru hamei, prevăzut la
articolul 110n din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

— schemă de plată unică pe suprafață, prevăzută la
articolul 143b din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(ii) suprafața totală stabilită folosită pentru calculul coeficientului
de reducere în cazul primei pentru produse lactate prevăzute la
articolul 95 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

▼M10
(iii) cantitatea totală determinată în cazul plăților adiționale către

producătorii de produse lactate prevăzute la articolul 96 din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

▼M8
(iv) valoarea ajutorului pe hectar care trebuie acordat pentru

fiecare categorie de plantații de măslini, în cazul ajutorului
pentru plantații de măslini prevăzut la articolul 110g din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

▼M10
(d) până la data de 31 martie a anului de recoltare, suma orientativă a

ajutorului pe kg, în cazul ajutorului pentru tutun menționat la
articolul 110j din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, pe grupul
de varietăți de tutun, astfel cum sunt enumerate în anexa XXV
la prezentul regulament, și, după caz, în funcție de calitate;

▼M8
(e) până la 31 iulie anul următor:

(i) suprafața totală pentru care s-a plătit efectiv ajutorul în urmă-
toarele cazuri:

— primă specială de calitate pentru grâul dur, prevăzută la
articolul 72 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

▼M10
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— primă pentru proteaginoase, prevăzută la articolul 76 din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

— ajutor special pentru orez, prevăzut la articolul 79 din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, repartizat între
soiurile indica și japonica;

— plată pe suprafață pentru fructele cu coajă lemnoasă,
prevăzută la articolul 83 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, repartizată între soiurile de arbori cu
fructe cu coajă lemnoasă;

— ajutor pentru culturi energetice, prevăzut la articolul 88 din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

— plată pe suprafață pentru marile culturi, prevăzute la
articolul 100 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, pe
suprafață de bază în conformitate cu anexa IV la
prezentul regulament și cu respectarea formatului
standard descris în anexa IX la prezentul regulament;

— ajutor special pentru bumbac, prevăzut la articolul 110a
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

— ajutor pentru plantații de măslini, prevăzut la
articolul 110g din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003,
repartizat pe categorii;

— ajutor pe suprafață pentru hamei, prevăzut la
articolul 110n din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

— schema de plată unică pe suprafață, prevăzută la
articolul 143b din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(ii) cantitatea totală pentru care s-a plătit efectiv ajutorul în urmă-
toarele cazuri:

— ajutor pentru cartofi cu fecule (în echivalent-feculă),
prevăzut la articolul 93 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003;

— primă pentru produse lactate, prevăzută la articolul 95 din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

— plăți suplimentare pentru producătorii de produse lactate,
prevăzute la articolul 96 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003;

— ajutor pentru semințe, prevăzut la articolul 99 din Regu-
lamentul (CE) nr. 1782/2003, repartizat pe soiurile de
semințe enumerate în anexa XI la Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003;

— ajutor pentru tutun, prevăzut la articolul 110j din Regula-
mentul (CE) nr. 1782/2003, repartizat pe soiurile de tutun
enumerate în anexa XXV la prezentul regulament și pe
calitate;

— plată cu caracter tranzitoriu pentru zahăr, prevăzută la
articolul 110p din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(iii) valoarea finală a ajutorului pe kg, în cazul ajutorului pentru
tutun prevăzut la articolul 110j din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, repartizat pe grupele de soiuri de tutun
enumerate în anexa XXV la prezentul regulament și, după
caz, pe categorie de calitate;

(iv) numărul total de prime plătite pentru ovine și caprine, în cazul
primelor pentru ovine și caprine prevăzute la articolul 111 din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, folosind modelul de
formular care figurează în anexa XII la prezentul regulament;

▼M8
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(v) valoarea totală a ajutorului acordat în cazul plăților tranzitorii
pentru fructe și legume și al plăților tranzitorii pentru fructe de
tip bacă prevăzute în titlul IV capitolele 10g și 10h din Regu-
lamentul (CE) nr. 1782/2003.

▼M8
(2) În comunicările prevăzute la alineatul (1), suprafețele sunt
exprimate în hectare cu două zecimale, cantitățile sunt exprimate în
tone cu trei zecimale, iar numărul de solicitări este exprimat fără
zecimală.

(3) În cazul modificării informațiilor necesare în conformitate cu
alineatul (1), în special ca urmare a controalelor, corecțiilor sau îmbu-
nătățirilor cifrelor anterioare, Comisiei i se va comunica situația actua-
lizată în termen de o lună de la modificare.

▼M10

Articolul 4

Coeficientul de reducere pentru suprafețele menționate la articolul 75,
articolul 78 alineatul (2), articolele 82, 85, articolul 89 alineatul (2),
articolele 98 și 143 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau pentru
cantitățile cu criteriile obiective menționate la articolul 95 alineatul (4)
din regulamentul respectiv se stabilește înainte de acordarea plăților
către agricultori și până la data de 31 ianuarie a următorului an pe
baza datelor comunicate în conformitate cu ►M12 articolul 3
alineatul (1) literele (b) și (c) ◄ din prezentul regulament.

▼B

CAPITOLUL 2

PRIMĂ SPECIALĂ DE CALITATE PENTRU GRÂUL DUR

Articolul 5

Examinarea soiurilor

(1) Statele membre menționate la articolul 74 alineatul (1) din Regu-
lamentul (CE) nr. 1782/2003 stabilesc lista de soiuri de grâu dur
eligibile pentru prima specială de calitate menționată la articolul 72
din respectivul articol în conformitate cu metoda de examinare a
soiurilor prevăzute la alineatele (2)-(5) din prezentul articol.

(2) Cel puțin o dată la doi ani, statele membre identifică cel puțin
două soiuri reprezentative. Soiurile reprezentative sunt cele mai certi-
ficate soiuri de grâu dur.

(3) Statele membre analizează soiurile de grâu dur în funcție de
următorii parametri de calitate, ponderați după cum urmează:

(a) conținut de proteine (40 %);

(b) calitate a glutenului (30 %);

(c) indicele pigmentului galben (20 %);

(d) greutate specifică sau greutate a 1 000 de boabe (10 %).

Suma mediilor parametrilor de calitate menționați la literele (a)-(d) din
primul paragraf, înmulțită cu procentul indicat, constituie indicele de
calitate al soiurilor.

Fiecare stat membru compară, pe o perioadă de cel puțin doi ani, indicii
de calitate ai soiurilor de grâu dur cu indicii soiurilor reprezentative la
nivel regional. Soiurile care trebuie examinate sunt soiurile înregistrate
în catalogul național al fiecărui stat membru, cu excepția soiurilor pentru
care nu se dispune de date analitice privind ultimii trei ani, deoarece
respectivele date nu au mai fost utilizate sau certificate.

▼M13
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În acest scop, pe baza indicelui de calitate mediu egal cu 100 atribuit
soiurilor reprezentative, fiecare stat membru calculează, pentru fiecare
din parametrii de calitate menționați la literele (a)-(d) din primul
paragraf, procentul care trebuie atribuit celorlalte soiuri de grâu dur în
raport cu indicele 100. Numai soiurile de grâu dur al căror indice este
egal sau mai mare de 98 sunt eligibile pentru prima specială de calitate
pentru grâul dur.

(4) Un stat membru poate exclude de pe lista de soiuri eligibile
soiurile care prezintă o rată medie de pierdere a aspectului sticlos al
grâului dur („matifiere”) mai mare de 27 %.

(5) Soiurile înregistrate în catalogul național al unui alt stat membru
pot face, de asemenea, obiectul unei examinări în vederea stabilirii
eligibilității acestora.

Articolul 6

Metode de analiză

(1) Metodele de analiză privind conținutul de proteine, greutatea
specifică și rata de pierdere a aspectului sticlos al grâului dur
(„matifiere”) sunt cele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 824/2000
al Comisiei (1).

(2) Indicele pigmentului galben se măsoară în conformitate cu
metoda ICC 152 sau cu o metodă recunoscută echivalentă.

(3) Calitatea glutenului se măsoară în conformitate cu metoda ICC
158 sau metoda ICC 151.

Articolul 7

Cantitate de semințe certificate

Statele membre stabilesc, înainte de data de 1 octombrie a anului
anterior celui pentru care se acordă prima specială de calitate pentru
grâul dur, cantitatea minimă de semințe, certificate în conformitate cu
Directiva 66/402/CEE (2), care trebuie utilizată în conformitate cu prac-
ticile agricole curente în zona de producție în cauză.

Articolul 8

Publicări și comunicări

(1) Statele membre publică lista soiurilor selecționate eligibile, la
nivel național sau regional, pentru a beneficia de prima specială de
calitate pentru grâul dur, până la 1 octombrie, în ceea ce privește
soiurile de iarnă, și până la data de 31 decembrie a anului anterior
celui pentru care se acordă prima, în ceea ce privește soiurile de
primăvară.

(2) Comisiei îi este comunicată de către statele membre, la o lună
după datele prevăzute la alineatul (1), lista menționată la respectivul
alineat și, în cazul în care a intervenit o modificare, cantitatea minimă
de semințe certificate care trebuie utilizată.

Articolul 9

Valabilitate

(1) Soiurile incluse pe lista menționată la articolul 8 alineatul (1) sunt
eligibile pentru prima specială de calitate pentru grâul dur pe perioade

▼B
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de cinci ani, cu începere de la data primei lor înscrieri pe respectiva
listă.

(2) Eligibilitatea fiecărui soi poate fi prelungită pentru o perioadă de
cinci ani pe baza rezultatelor analizelor calitative efectuate în al doilea și
al treilea an din perioada cincinală de eligibilitate.

Articolul 10

Măsuri tranzitorii

(1) Statele membre publică lista soiurilor selecționate eligibile pentru
prima specială de calitate pentru grâul dur pentru anul 2005, până la
1 octombrie 2004, în ceea ce privește soiurile de iarnă și până la
31 decembrie 2004, în ceea ce privește soiurile de primăvară.

(2) Statele membre întocmesc lista menționată la alineatul (1)
eliminând de pe lista soiurilor înregistrate în catalogul național
soiurile care nu au fost certificate în 2003 și 2004 și soiurile care nu
sunt conforme cu cel puțin doi din următorii patru parametri:

(a) un conținut minim de proteine de 11,5 %;

(b) o greutate specifică minimă de 78 kg/hl sau o greutate a 1 000 de
boabe de cel puțin 42 g;

(c) o rată maximă de pierdere a aspectului sticlos al grâului dur
(„matifiere”) de 27 %;

(d) un conținut minim de gluten de 10 %.

(3) Listele soiurilor eligibile pentru primă în 2005 și 2006 pot
cuprinde soiuri incluse pe lista soiurilor selecționate a unui alt stat
membru, stabilită pe baza rezultatelor analizelor calitative efectuate de
respectivul stat membru.

▼M2
(4) Statele membre pot decide să stabilească lista cu soiurile selec-
ționate eligibile pentru prima specială de calitate pentru grâul dur pentru
anul 2006 în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul (2) până
la 1 octombrie 2005, în ceea ce privește soiurile de iarnă, și până la
31 decembrie 2005, în ceea ce privește soiurile de primăvară.

▼B

CAPITOLUL 3

PRIMĂ PENTRU PROTEAGINOASE

Articolul 11

Amestec de cereale și proteaginoase

În regiunile în care se cultivă amestecat, în mod tradițional, protea-
ginoase și cereale, prima pentru proteaginoase se acordă solicitantului
numai în cazul în care acesta dovedește, în conformitate cu cerințele
autorităților competente ale statului membru în cauză, că proteaginoasele
predomină în acest amestec. Suprafețele în cauză nu sunt eligibile
pentru ajutoarele regionale speciale pentru culturile arabile prevăzute
la articolul 98 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

▼B
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CAPITOLUL 4

AJUTOR SPECIAL PENTRU OREZ

▼M9

Articolul 12

Date de însămânțare

Eligibilitatea pentru ajutorul special pentru orez este condiționată de
însămânțarea suprafeței declarate până la data de:

(a) 30 iunie anterioară recoltei în cauză pentru Spania, Portugalia și
Guineea Franceză;

(b) 31 mai pentru celelalte state membre producătoare, inclusiv Franța
metropolitană, menționate la articolul 80 alineatul (2) din Regula-
mentul (CE) nr. 1782/2003.

▼B

Articolul 13

Coeficient de reducere

Coeficientul de reducere al ajutorului special pentru orez menționat la
articolul 82 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se calculează în
conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 14

Comunicări

▼M8
(1) Comisiei i se comunică de către statele membre, până la
1 septembrie, lista soiurilor înregistrate în catalogul național, clasificate
în conformitate cu criteriile stabilite la punctul 2 din anexa I la Regu-
lamentul (CE) nr. 1785/2003 al Consiliului (1), în cazul modificării listei
respective.

▼M9
__________

▼B
(3) Statele membre au posibilitatea de a revizui anual subdivizarea
suprafeței(lor) lor de bază în subsuprafețe de bază și criteriile obiective
care stau la baza respectivei subdivizări. Comisiei îi sunt comunicate de
către statele membre informațiile aferente până la data de 15 mai ante-
rioară recoltei în cauză.

CAPITOLUL 5

PLATĂ PE SUPRAFAȚĂ PENTRU FRUCTELE CU COAJĂ LEMNOASĂ

▼M6

Articolul 15

Condiții pentru plata ajutorului comunitar

(1) Numai parcelele agricole plantate cu arbori cu fructe cu coajă
lemnoasă care îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatele (2) și (3)
din prezentul articol la data stabilită în conformitate cu articolul 11
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 sunt eligibile pentru
plata pe suprafață prevăzută la articolul 83 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003.

▼B
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În cazul unei parcele plantate cu arbori cu diferite specii de fructe cu
coajă lemnoasă și în cazul în care ajutorul este diferențiat în funcție de
specie, eligibilitatea pentru ajutor este condiționată de respectarea
numărului minim de arbori pe hectar, stabilit la alineatul (3) din
prezentul articol, pentru cel puțin una dintre speciile de fructe cu
coajă lemnoasă.

(2) Dimensiunea minimă a parcelei eligibile pentru plata pe suprafață
prevăzută la articolul 83 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 este de
0,10 hectare. Cu toate acestea, statele membre pot stabili o dimensiune
minimă mai mare, pe baza unor criterii obiective și ținând seama de
caracterul specific al suprafețelor în cauză.

(3) Numărul arborilor cu fructe cu coajă lemnoasă pe hectar nu poate
fi mai mic de:

(i) 125 pentru aluni;

(ii) 50 pentru migdali;

(iii) 50 pentru nuci;

(iv) 50 pentru fistici;

(v) 30 pentru roșcovi.

Cu toate acestea, statele membre pot stabili o densitate de plantare
minimă mai ridicată pe baza unor criterii obiective și ținând seama de
caracterul specific al producțiilor în cauză.

(4) În cazurile prevăzute la alineatul (1) al doilea paragraf, nivelul
ajutorului care urmează să fie acordat este nivelul corespunzător speciei
pentru care se îndeplinesc condițiile de eligibilitate și pentru care
valoarea este cea mai ridicată.

▼B

Articolul 16

Condiții de eligibilitate pentru ajutoare naționale

Articolul 15 se aplică ajutoarelor naționale prevăzute la articolul 87 din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Fără a aduce atingere articolului 87 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, un stat membru poate stabili alte criterii de eligibilitate,
cu condiția ca respectivele criterii să fie coerente cu obiectivele
ecologice, rurale, sociale și economice ale schemei de ajutor și să nu
rezulte inegalități între producători. Statele membre stabilesc dispozițiile
necesare pentru a controla respectarea respectivelor criterii de eligibi-
litate de către agricultori.

Articolul 17

Comunicări

(1) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, înainte de
data de depunere a cererilor stabilită de statele membre în conformitate
cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 și până la:

(a) 31 martie, nivelurile modificate în mod crescător și criteriile
menționate la articolul 15 alineatul (4), precum și criteriile supli-
mentare menționate la articolul 16;

(b) 15 mai, nivelul ajutorului pe suprafață pentru produsul și/sau
suprafața națională garantată modificată (denumită în continuare
„SNG”), în cazul în care statul membru acordă ajutoarele diferențiat
în conformitate cu dispozițiile articolului 83 alineatul (2) din Regu-
lamentul (CE) nr. 1782/2003.

▼M6
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(2) Orice modificare a informațiilor comunicate Comisiei în confor-
mitate cu alineatul (1) se aplică anului ulterior și este imediat notificată
Comisiei de către statul membru în cauză, însoțită de o mențiune privind
criteriile obiective care justifică modificarea în cauză.

Articolul 18

Măsuri tranzitorii

(1) Statele membre sunt autorizate să determine dacă și în ce condiții
planurile de ameliorare menționate la articolul 86 alineatul (2) din Regu-
lamentul (CE) nr. 1782/2003 pot fi întrerupte înainte de data normală de
expirare și dacă suprafețele în cauză devin eligibile pentru schema
prevăzută la titlul IV capitolul 4 din regulamentul menționat anterior.

(2) Atunci când adoptă condițiile menționate la alineatul (1), statul
membru se asigură că:

(a) planul nu se întrerupe înainte de încheierea unei perioade anuale;

(b) obiectivele inițiale ale planului s-au îndeplinit, în conformitate cu
cerințele statului membru.

CAPITOLUL 6

AJUTOR PENTRU CARTOFII PENTRU AMIDON

Articolul 19

Eligibilitate pentru ajutor

Ajutorul pentru cartofii pentru amidon prevăzut la articolul 93 din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se acordă pentru cartofii care fac
obiectul unui contract de cultivare prevăzut la articolul 3 din Regula-
mentul (CE) nr. 2236/2003 (1), pe baza greutății nete a cartofilor deter-
minată prin una dintre metodele descrise în anexa I la Regulamentul
(CE) nr. 2235/2003 (2), precum și a conținutului de amidon al cartofilor
livrați, în conformitate cu ratele stabilite în anexa II la regulamentul
menționat anterior.

Nu se acordă nici un ajutor pentru cartofii pentru amidon pentru cartofii
al căror conținut de amidon este mai mic de 13 %, cu excepția cazului
în care ar trebui să se aplice dispozițiile articolului 5 alineatul (3) al
doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 2236/2003.

▼B
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Articolul 20

Preț minim

Acordarea ajutorului pentru cartofii pentru amidon este condiționată de
furnizarea dovezii care atestă că producătorul a perceput, în momentul
livrării către fabrică, un preț egal sau mai mare decât cel menționat la
articolul 4a din Regulamentul (CE) nr. 1868/94, în conformitate cu
ratele stabilite în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2235/2003.

Articolul 10 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 2236/2003 se aplică.

Articolul 21

Plată

▼M4
(1) Fără a aduce atingere articolului 28 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, ajutorul pentru fecule de cartofi se plătește fiecărui agri-
cultor de către statul membru pe teritoriul căruia este situată exploatația
care livrează cartofii destinați fabricării feculei, din momentul în care
respectivul agricultor a livrat întreprinderii producătoare de fecule toate
cantitățile sale pentru anul de comercializare respectiv în termen de
patru luni de la data la care s-a furnizat proba menționată la
articolul 20 din prezentul regulament și s-au îndeplinit condițiile
menționate la articolul 19 din prezentul regulament.

▼B
(2) Statele membre sunt autorizate, de la data de 1 decembrie a
anului de comercializare respectiv, să acorde avansuri în funcție de
diferitele părți din cantitatea de cartofi pentru amidon ale fiecărui agri-
cultor, livrate fabricilor de amidon pentru anul de comercializare
respectiv. Avansurile se acordă pentru cantitatea de cartofi pentru
amidon livrată pentru care s-a furnizat dovada menționată la
articolul 20 și s-au îndeplinit condițiile menționate la articolul 19.

▼M3
__________

▼B

CAPITOLUL 7

PRIMĂ PENTRU PRODUSE LACTATE ȘI PLĂȚI SUPLIMENTARE

Articolul 22

Cazuri de inactivitate

(1) În cazul în care o persoană fizică sau juridică care deține o
cantitate de referință individuală nu este un producător în sensul defi-
niției prevăzute la articolul 5 litera (c) din Regulamentul (CE)
nr. 1788/2003 în perioada de douăsprezece luni care se încheie la
data de 31 martie a anului în cauză, nu i se acordă o primă pentru
produsele lactate, nici o plată suplimentară pentru anul în cauză, cu
excepția cazului în care dovedește, înaintea expirării termenului limită
stabilit pentru cerere și în conformitate cu cerințele autorității
competente, că s-a început producția.

(2) Alineatul (1) nu se aplică în cazurile de forță majoră, nici în
cazurile justificate în mod corespunzător și recunoscute de autoritatea
competentă, în care capacitatea de producție a producătorilor în cauză
este temporar afectată.

▼B
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CAPITOLUL 8

AJUTORUL PENTRU CULTURILE ENERGETICE

SECȚIUNEA 1

Definiții

Articolul 23

Definiții

În sensul prezentului capitol:

(a) „solicitant” se referă la orice agricultor care cultivă suprafețele
menționate la articolul 88 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003
în vederea obținerii ajutorului prevăzut la articolul respectiv;

(b) „ajutor” se referă la ajutorul pentru culturile energetice prevăzut la
articolul 88 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(c) „produs energetic” se referă la unul dintre produsele energetice
menționate la articolul 88 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(d) „primul operator” se referă la orice utilizator de materii prime
agricole, cu excepția solicitanților care folosesc materii prime pe
exploatație și efectuează prima prelucrare a acestora în vederea
obținerii unuia sau a mai multor produse menționate la
articolul 88 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(e) „colector” se referă la orice persoană care încheie un contract cu un
solicitant, în conformitate cu articolul 25, și cumpără pe cont
propriu materiile prime menționate la articolul 24 alineatul (1)
care sunt destinate utilizărilor prevăzute la articolul 88 alineatul
(2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

SECȚIUNEA 2

Utilizarea materiilor prime

Articolul 24

Utilizarea materiilor prime

(1) Orice materie primă agricolă se poate cultiva pe suprafețele
incluse în ajutor, cu condiția să fie destinată în principal utilizării în
producția de produse energetice, în conformitate cu condițiile prevăzute
la alineatele (2)-(8).

(2) Sfecla de zahăr se poate cultiva pe suprafețele menționate la
alineatul (1), cu condiția ca orice produs intermediar să fie utilizat
pentru producția de produse energetice și ca orice produs auxiliar care
conține zahăr să fie utilizat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
318/2006 al Consiliului (1).

(3) Pentru cânepă se aplică articolul 29 din Regulamentul (CE) nr.
795/2004 al Comisiei (2) și articolul 33 din Regulamentul (CE) nr.
796/2004.

(4) Statele membre pot să excludă orice materie primă agricolă din
cadrul ajutorului, în cazul în care materiile prime respective prezintă
dificultăți din punct de vedere al controalelor, al sănătății publice, al
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mediului înconjurător, al dreptului penal sau o rată redusă de produse
energetice finale.

(5) Statele membre pot să stabilească o suprafață minimă de cultură
pentru orice materie primă.

(6) Valoarea economică a produselor energetice obținute din prelu-
crarea materiilor prime este mai mare decât cea a tuturor celorlalte
produse destinate altor utilizări și obținute prin prelucrarea respectivă,
astfel cum se determină prin metoda de evaluare prevăzută la
articolul 38 alineatul (6) din prezentul regulament.

(7) Prin derogare de la alineatul (6), soia se poate cultiva pe supra-
fețele menționate la alineatul (1), cu condiția ca orice produs inter-
mediar, în afară de făina de soia, să fie utilizat pentru producția de
produse energetice.

(8) Produsele energetice se obțin până la a treia prelucrare succesivă.

SECȚIUNEA 3

Contractul

Articolul 25

Contractul

(1) Producția de materii prime menționată la articolul 24 se regle-
mentează printr-un contract, în conformitate cu articolul 90 din Regu-
lamentul (CE) nr. 1782/2003, în condițiile prevăzute în prezentul
capitol.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), pentru anii anteriori anului
primei recolte a culturilor, altele decât cele anuale, solicitanții pot, pe
baza unei declarații scrise, să cultive, pe parcursul anului în cauză, și să
utilizeze materiile prime care sunt destinate recoltării pentru producția
de produse energetice. Declarația trebuie să conțină cel puțin urmă-
toarele informații:

(a) speciile tuturor materiilor prime în cauză și suprafețele cultivate cu
fiecare specie;

(b) indicarea anului prevăzut pentru prima recoltă.

(3) În sprijinul cererii unice și până la data prevăzută la articolul 11
din Regulamentul (CE) nr. 796/2004, solicitanții trebuie să prezinte
autorităților competente din țara lor o copie a contractului încheiat cu
un colector sau un prim operator sau, după caz, declarația menționată la
alineatul (2).

Statele membre pot decide ca contractul să se încheie numai între soli-
citant și un prim operator.

Statele membre pot să solicite solicitanților să încheie câte un contract
individual pentru fiecare materie primă.

(4) Solicitanții se asigură că în contract sunt menționate cel puțin
următoarele informații:

(a) numele și adresele părților la contract;

(b) durata contractului;

(c) speciile de materii prime în cauză și suprafața pe care este cultivată
fiecare specie;

(d) orice condiții aplicabile pentru livrarea cantităților prevăzute de
materii prime;

(e) un angajament din partea agricultorului de a-și îndeplini obligațiile
care îi revin în conformitate cu articolul 27 alineatul (1);
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(f) un angajament din partea primului operator sau colector de a utiliza
materiile prime în conformitate cu prezentul capitol.

SECȚIUNEA 4

Randamente reprezentative, livrarea materiilor prime și cantitățile care
trebuie livrate

Articolul 26

Randamente reprezentative

(1) Statele membre stabilesc în fiecare an în timp util, prin procedura
adecvată, randamentele reprezentative care trebuie atinse pentru fiecare
specie de materie primă și informează solicitanții interesați în legătură
cu acestea.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot decide să
stabilească randamente reprezentative pentru culturi, altele decât cele
anuale. În acest caz, atunci când controalele prevăzute la articolul 27
alineatul (1) al doilea paragraf prezintă riscul de neconformitate cu
obligația de a livra toate materiile prime recoltate, statele membre
trebuie să stabilească randamentele reprezentative pentru culturile în
cauză prin procedura adecvată.

Articolul 27

Livrarea materiilor prime și cantitățile care trebuie livrate

(1) Solicitanții trebuie să livreze unui colector sau prim operator:

(a) cantități de materii prime cel puțin egale cu randamentul repre-
zentativ;

(b) toate materiile prime derivate din culturi pentru care statele membre
au decis să folosească opțiunea prevăzută la articolul 26 alineatul
(2).

Statele membre stabilesc măsuri adecvate de control pentru a se asigura
că obligația de a livra toate materiile prime prevăzute la primul paragraf
litera (b) este îndeplinită.

(2) Solicitanții, colectorii sau primii operatori declară autorității
competente livrarea materiilor prime prin declarație scrisă semnată de
colector sau de primul operator și de solicitant. Declarația trebuie să
conțină cel puțin următoarele informații:

(a) data livrării;

(b) cantitățile livrate pentru fiecare specie.

(3) Colectorii și primii operatori preiau materiile prime, în confor-
mitate cu alineatul (1), și se asigură că o cantitate echivalentă de materii
prime se folosește în interiorul Comunității pentru fabricarea unuia sau a
mai multor produse energetice.

(4) Colectorii livrează primului operator (primilor operatori) o
cantitate echivalentă a tuturor materiilor prime preluate de la solicitanți.

(5) Primul operator poate să folosească o cantitate echivalentă din
materia primă, produsul intermediar sau produsul secundar pentru a
fabrica unul sau mai multe produse energetice.

În cazul menționat la primul paragraf sau în cazul în care colectorul
vinde o cantitate echivalentă din materia primă recoltată, primul operator
sau colectorul informează despre aceasta autoritatea competentă la care
este depusă garanția menționată la articolul 31 sau, în cazul în care se
aplică articolul 37, autoritatea competentă responsabilă pentru aprobarea
colectorului sau a primului operator în cauză. În cazul în care cantitățile
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echivalente respective se folosesc într-un stat membru, altul decât statul
membru în care s-a recoltat materia primă, autoritățile competente ale
statelor membre în cauză se informează reciproc în legătură cu detaliile
tranzacțiilor respective.

(6) În conformitate cu dispozițiile naționale care reglementează
relațiile contractuale, primul operator poate să delege unui terț colectarea
materiilor prime de la agricultorul care solicită ajutorul. Primul operator
rămâne singurul responsabil în ceea ce privește obligațiile prevăzute în
prezentul capitol.

Articolul 28

Circumstanțe excepționale

În caz de circumstanțe excepționale sau de forță majoră, astfel cum se
prevede la articolul 40 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr.
1782/2003, un solicitant poate să informeze autoritatea competentă a
țării sale în urma procedurii stabilite la articolul 72 din Regulamentul
(CE) nr. 796/2004 că, din cauza circumstanțelor respective, nu poate să
livreze integral sau parțial materiile prime menționate la articolul 25.
Autoritatea competentă poate, după ce obține probe suficiente privind
circumstanțele excepționale respective, să autorizeze modificări ale
cantităților care trebuie livrate colectorului sau primului operator.

SECȚIUNEA 5

Condiții de plată a ajutorului

Articolul 29

Plata

(1) Fără a aduce atingere sancțiunilor prevăzute la articolul 51 din
Regulamentul (CE) nr. 796/2004 și la articolul 30 din prezentul regu-
lament, ajutorul se plătește numai în cazul în care:(a)
o copie a contractului a fost depusă la autoritatea competentă, în confor-
mitate cu articolul 25;

(b) garanția prevăzută la articolul 31 a fost depusă, cu excepția cazului
în care se aplică articolul 37;

(c) declarația prevăzută la articolul 27 alineatul (2) a fost trimisă auto-
rității competente;

(d) autoritatea competentă a constatat că fiecare cerere a fost întocmită
în conformitate cu condițiile prevăzute la articolele 25 și 27.

(2) Prin derogare de la alineatul (1) și fără a aduce atingere redu-
cerilor și excluderilor prevăzute la articolul 51 din Regulamentul (CE)
nr. 796/2004 și sancțiunilor prevăzute la articolul 30 din prezentul
regulament, ajutorul pentru anii anteriori primei recolte pentru culturi,
altele decât culturile anuale, se plătește, cu condiția ca declarația
menționată la articolul 25 alineatul (2) să fie depusă la autoritatea
competentă, iar aceasta din urmă săi fi verificat conformitatea cu
articolul 25 alineatul (2).

Articolul 30

Sancțiuni în caz de declarații false de livrare

În cazul în care se dovedește, pe parcursul controalelor, că declarația de
livrare în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) este falsă, solicitantul
își pierde eligibilitatea pentru ajutor. În cazul în care ajutorul a fost deja
plătit, acesta se recuperează în conformitate cu dispozițiile articolului 73
din Regulamentul (CE) nr. 796/2004. Pentru culturi, altele decât
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culturile anuale, plățile deja efectuate fac obiectul recuperării până la
plata ultimei sume eligibile.

SECȚIUNEA 6

Obligațiile colectorilor și ale primilor operatori

Articolul 31

Garanții

(1) Colectorii sau primii operatori depun o garanție în conformitate
cu alineatul (2) la autoritățile competente din țara lor până la data finală
stabilită pentru modificările cererilor de plată pentru anul în cauză în
statul membru respectiv, în conformitate cu articolul 15 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 796/2004. Cu toate acestea, statele membre pot
să renunțe la cerința privind garanția în conformitate cu condițiile
stabilite la articolul 5 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85 al
Comisiei (1).

(2) Garanțiile care trebuie depuse pentru fiecare materie primă se
calculează prin înmulțirea sumei tuturor suprafețelor care fac obiectul
unui contract semnat de colector sau de primul operator în cauză și
folosite pentru producerea materiei prime respective cu suma de 60
EUR pe hectar.

(3) Cu toate acestea, în cazul producției de culturi, altele decât cele
anuale, garanțiile se depun numai pentru anul primei recolte și rămân
valabile pentru anii următori pe parcursul perioadei de valabilitate a
contractului.

(4) În cazul în care contractele se modifică în conformitate cu
articolul 28, garanțiile depuse se ajustează corespunzător.

(5) Fără a aduce atingere articolelor 20-24 din Regulamentul (CEE)
nr. 2220/85, în cazul în care garanția este depusă de colector, aceasta se
eliberează atunci când materia primă în cauză este livrată primului
operator, cu condiția ca autoritatea competentă din statul colectorului
să aibă dovezi că primul operator a depus o garanție echivalentă la
autoritatea competentă din statul său. În cazul primei prelucrări într-un
stat membru care aplică dispozițiile articolului 37, garanția depusă de
colector trebuie eliberată atunci când materia primă în cauză este livrată
unui prim operator aprobat.

Articolul 32

Cerințe primare, secundare și subordonate pentru colectori și
operatori

(1) Următoarele obligații constituie cerințe primare în sensul arti-
colului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85:

(a) obligația colectorilor, menționată la articolul 27 alineatul (4), de a
livra cantitățile totale de materii prime primului operator;

(b) obligația primilor operatori de a prelucra cel puțin cantitățile de
materii prime determinate în conformitate cu articolul 27 alineatul
(1) sub forma produselor finale specificate în contract;

(c) obligația primilor operatori privind valoarea economică a produselor
energetice obținute din prelucrarea materiilor prime menționate la
articolul 24 alineatul (6).

(2) Obligația primilor operatori de a prelucra materii prime până la
data de 31 iulie a celui de-al doilea an după anul recoltării constituie o
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cerință secundară în sensul articolului 20 din Regulamentul (CEE) nr.
2220/85.

▼M12
(3) Următoarele obligații constituie cerințe subordonate care le revin
colectorilor și primilor operatori în sensul articolului 20 din Regula-
mentul (CEE) nr. 2220/85:

(a) obligația de a recepționa cantitățile relevante de materii prime,
livrate de solicitanți în conformitate cu articolul 27 alineatul (3);

(b) obligația de a semna declarația de livrare menționată la articolul 27
alineatul (2);

(c) obligația, după caz, de a constitui o garanție în termenul limită
stabilit la articolul 31 alineatul (1).

▼M10
(4) Prin derogare de la articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul
(CEE) nr. 2220/85, obligația colectorului sau a primului operator de a
accepta și de a facilita verificările pe loc care trebuie efectuate de
autoritățile competente și de a pune la dispoziție înregistrările
menționate la articolul 38 din prezentul regulament constituie o
cerință primară.

SECȚIUNEA 7

Norme speciale privind utilizarea materiilor prime pe exploatații

Articolul 33

Utilizarea materiilor prime pe exploatații

(1) Fără a aduce atingere articolului 25 alineatul (1), statele membre
pot permite solicitanților:

(a) să folosească copaci de rotație rapidă având codul NC
ex 0602 90 41 sau toate cerealele sau semințele oleaginoase având
codurile NC 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 și
1206 00 99 recoltate:

(i) sub formă de combustibil pentru a-și încălzi exploatația
agricolă;

(ii) pentru producția de biocombustibili sau energie pe exploatație;

(b) să prelucreze în biogaz având codul NC 2711 29 00 toate materiile
prime recoltate pe exploatațiile lor.

▼M12
Statul membru poate decide să permită solicitanților să utilizeze materii
prime agricole definite, altele decât cele prevăzute la primul paragraf
litera (a), cu condiția respectării tuturor măsurilor de control corespun-
zătoare.

▼M10
(2) În cazul în care se aplică alineatul (1) din prezentul articol,
articolul 25 nu se aplică. Solicitanții trebuie, până la data menționată
la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 și în sensul cererii
unice, să prezinte autorităților lor competente o declarație scrisă care să
conțină cel puțin următoarele informații:

(a) speciile de materii prime în cauză și suprafața cultivată cu fiecare
specie;

(b) după caz, să se specifice anul prevăzut pentru prima recoltă;

(c) un angajament din partea solicitantului de a folosi sau de a prelucra
direct materiile prime incluse în declarație în conformitate cu
alineatul (1) din prezentul articol și cu articolul 24 alineatul (1),
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până la o dată care trebuie stabilită de statele membre până la 31
iulie din cel de-al doilea an care urmează anului recoltării;

(d) folosirea finală prevăzută pentru materia primă, precum și descrierea
tehnică a prelucrării prevăzute.

(3) În lipsa unor dispoziții contrare din prezenta secțiune, dispozițiile
prezentului capitol se aplică agricultorilor în cauză.

Articolul 34

Cantitățile de materii prime care trebuie utilizate pe exploatație

(1) Solicitanții folosesc pe exploatație:

(a) o cantitate de materii prime cel puțin egală cu randamentul repre-
zentativ menționat la articolul 26; sau

(b) toate materiile prime recoltate, în cazul materiilor prime pentru care
nu s-a stabilit un randament semnificativ.

Statele membre introduc măsuri adecvate de control pentru a asigura
respectarea obligației menționate la al doilea paragraf litera (b).

(2) Până la o dată care trebuie stabilită de statele membre, solicitanții
pot prezenta autorității competente o declarație de recoltare care va
conține cel puțin următoarele informații:

(a) data recoltării;

(b) cantitățile de materii prime recoltate.

(3) În cazul unor circumstanțe excepționale sau în caz de forță
majoră în conformitate cu dispozițiile articolului 40 alineatul (4) din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, un solicitant poate, în conformitate
cu articolul 72 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004, să informeze auto-
ritatea competentă din țara sa că nu va putea să recolteze sau să utilizeze
parțial sau integral cantitatea de materii prime menționată la alineatul (1)
din prezentul articol. Autoritatea competentă poate, după ce obține
dovezi suficiente privind circumstanțele excepționale respective, să auto-
rizeze modificări ale cantităților care pot fi folosite pe exploatație.

Articolul 35

Controale

Fără a aduce atingere controalelor menționate la articolele 24 și 26 din
Regulamentul (CE) nr. 796/2004 și la articolul 37 alineatele (4)-(6) din
prezentul regulament, statele membre care aplică articolul 33 alineatul
(1) din prezentul regulament introduc măsuri adecvate de control pentru
a asigura că:

(a) se recoltează cantitățile relevante de materii prime, în conformitate
cu articolul 34.

Măsurile respective de control includ cel puțin următoarele:

(i) control administrativ al respectării articolului 34 privind canti-
tățile recoltate;

(ii) verificări pe loc la cel puțin 10 % din exploatații pentru
stabilirea cantității recoltate declarate de solicitant, în confor-
mitate cu articolul 34 alineatul (2).

(b) materiile prime menționate la litera (a) se utilizează direct pe
exploatație sau sunt prelucrate sub formă de biogaz, având codul
NC 2711 29 00.
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Articolul 36

Plăți

(1) Fără a aduce atingere reducerilor și excluderilor stabilite la
articolul 51 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 și la alineatul (2)
din prezentul articol, ajutorul se plătește solicitanților în următoarele
condiții:

(a) cantitățile cerute de materii prime în conformitate cu articolul 34 să
fi fost recoltate;

(b) declarațiile prevăzute la articolul 33 alineatul (2) și la articolul 34
alineatul (2) să fi fost depuse la autoritatea competentă;

(c) verificările prevăzute la articolul 35 litera (a) să fi fost încheiate de
autoritatea competentă.

(2) Fără a aduce atingere articolului 40 din Regulamentul (CE) nr.
1782/2003, în cazul în care se dovedește că un solicitant a depus inten-
ționat declarația de recoltă falsă menționată la articolul 34 alineatul (2)
din prezentul regulament, acesta nu este eligibil pentru primirea
ajutorului. În cazul în care ajutorul a fost deja plătit, acesta se recu-
perează în conformitate cu articolul 73 din Regulamentul (CE) nr.
796/2004.

În cazul în care materiile prime nu au fost prelucrate sub formă de
produse energetice până la data menționată la articolul 33 alineatul
(2) litera (c), ajutorul plătit pentru recolta în cauză se recuperează în
conformitate cu articolul 73 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004, iar
agricultorul se exclude din ajutorul pentru culturile energetice pentru
anul următor.

Articolul 36 bis

Statele membre pot decide aplicarea prezentei secțiuni începând cu
1 ianuarie 2008.

SECȚIUNEA 8

Sistemul opțional de aprobare

Articolul 37

Sistemul opțional de aprobare

(1) Prin derogare de la articolul 31, statele membre pot să decidă
stabilirea unui sistem de aprobare a colectorilor și a primilor operatori
(denumiți în continuare „operatori aprobați”).

Statele membre fac publică decizia menționată la primul paragraf până
la data de 1 noiembrie a anului de dinaintea aplicării sale. Cu toate
acestea, pentru anul 2007, statele membre își fac publică decizia până la
1 martie 2007.

În lipsa unor dispoziții contrare din prezenta secțiune, dispozițiile
prezentului capitol se aplică statelor membre care au decis aplicarea
primului paragraf.

(2) Atunci când un stat membru a decis aplicarea alineatului (1),
acesta adoptă dispozițiile necesare și ia măsurile necesare pentru a se
asigura că dispozițiile prezentului capitol sunt respectate. În special,
statele membre stabilesc condiții de aprobare a operatorilor
asigurându-se că cel puțin următoarele criterii sunt îndeplinite:

(a) pentru colectori:
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(i) capacitatea administrativă de a opera ca colector și de a efectua
menținerea înregistrărilor menționate la articolul 38;

(ii) existența unei relații contractuale cu cel puțin un operator pentru
livrarea materiilor prime sau efectuarea de activități comerciale
pe parcursul unei perioade suficient de lungi;

(b) pentru primii operatori:

(i) capacitatea administrativă de a opera ca prim operator și de a
efectua menținerea înregistrărilor menționate la articolul 38;

(ii) existența unor capacități adecvate de producție pentru a produce
cel puțin un produs energetic dintre cele care nu sunt
menționate la articolul 24 alineatul (1).

▼M12
(3) Statele membre instituie o procedură de control a autorizării
operatorilor, înainte de publicarea listei menționate la alineatul (6).

▼M10
(4) ►M12 În cazul în care se dovedește că un operator autorizat nu
respectă obligațiile prevăzute în prezentul capitol sau dispozițiile
naționale adoptate pe baza acestuia sau în cazul în care un colector
sau un prim operator nu acceptă să faciliteze efectuarea de controale
la fața locului de către autoritățile competente și/sau nu furnizează
informațiile prevăzute la articolul 38, statele membre dispun aplicarea
de sancțiuni corespunzătoare. ◄ Rata penalităților trebuie calculată în
conformitate cu gravitatea încălcării și proporțional cu garanțiile
executate pentru neconformitatea cu cerințele menționate la articolul 32.

▼M12
(5) În cazul în care, din cauza unei neglijențe grave, un operator
autorizat nu respectă dispozițiile prezentului capitol sau dispozițiile
naționale, un stat membru poate decide retragerea autorizației acestuia
pentru o perioadă care urmează a fi stabilită de respectivul stat membru.

▼M10
(6) Înainte de data de 15 decembrie a anului anterior celui în care se
acordă ajutorul, statele membre fac publică o listă a colectorilor și a
primilor operatori aprobați. Cu toate acestea, pentru ajutorul care se
acordă pentru anul 2007, lista colectorilor și a primilor operatori
aprobați este făcută publică până la 15 aprilie 2007.

▼M12
(7) În cazul în care un stat membru decide să aplice dispozițiile
alineatului (1), ajutorul se plătește numai solicitanților care au încheiat
contracte cu colectori sau operatori autorizați, cu condiția ca aceștia să
fie stabiliți, de asemenea, într-un stat membru care a decis aplicarea
dispozițiilor alineatului (1).

▼M10

SECȚIUNEA 9

Verificări

Articolul 38

Evidențe

(1) Autoritatea competentă a statului membru specifică evidențele
care trebuie ținute de colectorii, operatorii sau solicitanții menționați
la articolul 33 alineatul (1) și frecvența de actualizare a evidențelor
respective, care este cel puțin lunară.

(2) Pentru operatori, evidențele respective conțin cel puțin urmă-
toarele informații:

(a) cantitățile de diferite materii prime achiziționate pentru prelucrare;

▼M10

2004R1973 — RO — 01.01.2008 — 011.001— 36



(b) cantitățile de materii prime prelucrate și cantitățile și tipurile de
produse finale, produse auxiliare și produse intermediare obținute
din acestea;

(c) pierderile de pe parcursul prelucrării;

(d) cantitățile eliminate și motivul eliminărilor respective;

(e) cantitățile și tipurile de produse vândute sau transferate de operator
și prețurile obținute;

(f) după caz, numele și adresele operatorilor ulteriori.

(3) Pentru colectori, evidențele respective conțin cel puțin urmă-
toarele informații:

(a) cantitățile tuturor materiilor prime achiziționate și vândute în cadrul
programului respectiv;

(b) numele și adresele primilor operatori.

(4) În cazul solicitanților menționați la articolul 33 alineatul (1),
evidențele trebuie să conțină cel puțin o evidență operativă care să
permită urmărirea recoltărilor și a prelucrării pe exploatație.

(5) Autoritatea competentă a colectorului sau a primului operator
verifică dacă contractele prezentate respectă condițiile menționate la
articolul 24 alineatul (1). În cazul în care condițiile respective nu sunt
îndeplinite, se notifică autoritățile competente ale solicitanților.

(6) În vederea calculării valorii economice a produselor menționate la
articolul 24 alineatul (6), autoritățile competente în cauză compară, pe
baza informațiilor menționate la alineatul (2), suma valorii tuturor
produselor energetice cu suma valorilor tuturor celorlalte produse
destinate altor utilizări și obținute din aceeași operațiune de prelucrare.
Fiecare valoare trebuie să fie egală cu cantitatea relevantă, înmulțită cu
media prețurilor ex-fabrică înregistrate în anul de comercializare
anterior. Atunci când prețurile respective nu sunt disponibile, autoritățile
competente stabilesc prețurile relevante, în special pe baza informațiilor
menționate la articolul 39 alineatul (1).

Articolul 39

Verificarea prelucrării

(1) Primii operatori transmit autorităților competente din țara lor
informațiile solicitate privind lanțul lor de prelucrare, în special în
ceea ce privește prețurile și coeficienții tehnici de prelucrare care se
folosesc pentru a determina cantitățile de produse finale care pot fi
obținute.

(2) Autoritățile competente ale statelor membre în care se găsesc
colectorii pot să efectueze verificări pe exploatațiile a cel puțin 25 %
dintre colectorii stabiliți pe teritoriul lor, selectate pe baza unei analize a
riscurilor. Verificările respective includ controale fizice și verificarea
documentelor comerciale, în vederea stabilirii conformității dintre achi-
zițiile de materii prime și livrările corespunzătoare și a conformității cu
cerințele primare, secundare și subordonate, menționate la articolul 32.

(3) Autoritățile competente ale statelor membre în care are loc prelu-
crarea verifică conformitatea cu articolul 24 alineatul (1) și cu cerințele
primare, secundare și subordonate menționate la ►M12 articolul 32 ◄
pe exploatațiile a cel puțin 25 % dintre operatorii stabiliți pe teritoriul
lor, selectate pe baza unei analize a riscurilor. Verificările respective
includ cel puțin:

(a) o comparație a sumei valorilor tuturor produselor energetice cu
suma valorilor celorlalte produse destinate altor utilizări și
obținute din aceeași operațiune de prelucrare;
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(b) analiza sistemului de producție al operatorului, care conține veri-
ficări fizice și verificarea documentelor comerciale, în vederea veri-
ficării faptului că livrările de materii prime, produsele finale,
produsele intermediare și produsele auxiliare se potrivesc.

În scopul verificărilor menționate la primul paragraf litera (b), autori-
tățile competente se bazează în special pe coeficienții de prelucrare
tehnică ai materiilor prime în cauză. În cazul în care coeficienții
respectivi există pentru exporturi în legislația comunitară, aceștia se
aplică. În cazul în care nu există, dar există alți coeficienți în legislația
comunitară, aceștia din urmă se aplică. În toate celelalte cazuri, veri-
ficarea se bazează în special pe coeficienții general acceptați în industria
prelucrătoare.

(4) Pentru operațiunile de prelucrare menționate la articolul 33
alineatul (1), verificările includ 10 % din solicitanții selectați pe baza
unei analize a riscurilor care ține seama de:

(a) valoarea ajutorului;

(b) tipul de producție declarată pentru prelucrare, în special culturi,
altele decât cele anuale;

(c) numărul de parcele agricole;

(d) schimbările față de anul anterior;

(e) rezultatele verificărilor din anii anteriori;

(f) alți parametri definiți de statele membre, pe baza reprezentativității
declarațiilor depuse.

(5) Verificările menționate la alineatul (4) includ cel puțin:

(a) o comparație a sumei valorilor tuturor produselor energetice cu
suma valorilor celorlalte produse destinate altor utilizări și
obținute din aceeași operațiune de prelucrare;

(b) existența instalațiilor de utilizare și de prelucrare a materiilor prime
pe exploatație.

(6) În cazul în care, în urma verificărilor menționate la alineatul (4),
se găsesc nereguli, autoritatea competentă efectuează verificări supli-
mentare pe parcursul anului și sporește numărul de solicitanți care
trebuie supuși unei verificări pe loc în anul următor, în conformitate
cu articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

(7) În cazul în care este prevăzut că anumite elemente ale verifi-
cărilor menționate la alineatele (2), (3) și (4) se pot efectua pe baza
unei mostre, mostra respectivă garantează un nivel de verificare corect și
reprezentativ.

(8) Fiecare verificare pe loc trebuie să facă obiectul unui raport de
verificare semnat de un inspector, care să conțină detalii ale verificărilor
efectuate. Raportul trebuie să indice în special:

(a) data verificării;

(b) persoanele prezente;

(c) perioada verificată;

(d) tehnicile de verificare folosite, inclusiv, după caz, trimiteri la
metodele de prelevare a mostrelor;

(e) rezultatele verificărilor.

Articolul 40

Măsuri suplimentare și ajutor reciproc

(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru aplicarea corespun-
zătoare a prezentului capitol și oferă ajutorul reciproc necesar pentru
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efectuarea verificărilor necesare în conformitate cu prezentul capitol. În
cazul în care prezentul capitol nu prevede reducerile și excluderile
adecvate, statele membre pot să aplice sancțiuni naționale adecvate
împotriva participanților la piață implicați în procedura de acordare a
ajutoarelor.

(2) În măsura în care acest lucru este necesar sau solicitat în confor-
mitate cu dispozițiile prezentului capitol, statele membre se ajută
reciproc pentru a asigura controale eficiente și a garanta că autenticitatea
documentelor prezentate și acuratețea datelor transmise pot fi verificate.

▼B

CAPITOLUL 9

AJUTOR REGIONAL SPECIAL PENTRU CULTURILE ARABILE

Articolul 45

Data pentru semănături

Pentru a fi eligibilă pentru ajutorul regional special pentru culturi arabile
prevăzut la articolul 98 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, suprafața
declarată trebuie însămânțată până la data stabilită de statele membre,
data limită fiind 15 iunie.

CAPITOLUL 10

AJUTOR PENTRU PRODUCȚIA DE SEMINȚE

Articolul 46

Semințe certificate

În cazul aplicării articolului 99 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003,
ajutorul se acordă numai pentru producția de semințe de bază și de
semințe certificate în mod oficial, astfel cum sunt stabilite de Directivele
66/401/CEE, 66/402/CEE și 2002/57/CE și care respectă standardele și
condițiile stabilite de directivele menționate anterior, în conformitate cu
articolele 47-50 din prezentul regulament.

Articolul 47

Producție de semințe

(1) Semințele se produc:

(a) fie în cadrul unui contract de cultivare încheiat între o unitate de
semințe sau un ameliorator și un cultivator de semințe,

(b) fie direct de către unitatea de semințe sau de către ameliorator,
această producție trebuind dovedită printr-o declarație de cultivare.

(2) Unitățile de semințe și amelioratorii menționați la alineatul (1)
sunt aprobați și înregistrați de statele membre. Aprobarea sau înregis-
trarea de către un stat membru este valabilă pe teritoriul întregii Comu-
nități.

(3) O unitate de semințe sau un ameliorator care cultivă sau pentru
care se cultivă semințe într-un stat membru altul decât cel în care s-a
efectuat aprobarea sau înregistrarea menționată la alineatul (2)
furnizează autorităților competente ale respectivului alt stat membru,
la cererea acestuia, toate informațiile necesare în vederea controlului
dreptului la ajutor.
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Articolul 48

Eligibilitate teritorială

Ajutorul se acordă de către fiecare stat membru numai pentru semințele
recoltate pe teritoriul său în anul calendaristic în decursul căruia începe
anul de comercializare pentru care s-a prevăzut ajutorul.

Ajutorul se acordă tuturor cultivatorilor de semințe în condiții care
garantează egalitatea de tratament între beneficiari, indiferent de locul
de stabilire pe teritoriul Comunității.

Articolul 49

Comercializarea semințelor

Ajutorul se acordă numai cu condiția comercializării semințelor în
vederea cultivării de către destinatar până la data de 15 iunie a anului
consecutiv recoltei. Prin „comercializare” se înțelege menținerea la
dispoziție sau în stoc, expoziția în vederea vânzării, oferirea spre
vânzare, vânzarea sau livrarea către o altă persoană.

▼M4

Articolul 49a

Avansuri

Statele membre pot să acorde avansuri pentru agricultorii care multiplică
semințe de la data de 1 decembrie a anului de comercializare. Avan-
surile în cauză sunt proporționale cu cantitatea de semințe deja comer-
cializată pentru a fi plantată în sensul articolului 49, cu condiția ca toate
condițiile prevăzute la capitolul 10 să fie respectate.

▼B

Articolul 50

Soiurile de Cannabis sativa L.

Soiurile de Cannabis sativa L eligibile pentru ajutor în conformitate cu
articolul 99 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sunt cele
prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

CAPITOLUL 11

PLATĂ PE SUPRAFAȚĂ PENTRU CULTURILE ARABILE

SECȚIUNEA 1

Dispoziții generale privind eligibilitatea pentru ajutor în ceea ce
privește plata pe suprafață pentru culturile arabile

Articolul 51

Terenuri eligibile pentru ajutor

(1) În sensul capitolului 10 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, se
înțelege prin:

(a) „pășuni permanente”, „pășunile permanente” în sensul articolului 2
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei;

(b) „culturi permanente”, „culturile permanente” în sensul articolului 2
litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 795/2004 al Comisiei.
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(2) În sensul articolului 108 primul alineat din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, se consideră terenuri destinate pășunilor permanente în
2003:

(a) terenurile declarate de un agricultor în cererea sa de ajutor pentru
anul 2003 ca fiind pășuni permanente

și

(b) terenurile nedeclarate de un agricultor în cererea sa de ajutor pentru
anul 2003, cu excepția cazului în care se poate demonstra că respec-
tivele terenuri nu au fost pășuni permanente în 2003.

(3) În conformitate cu articolul 108 paragraful al treilea din Regula-
mentul (CE) nr. 1782/2003, statele membre sunt autorizate să deroge de
la dispozițiile primului paragraf din respectivul articol numai în urmă-
toarele condiții:

(a) în cazul suprafețelor angajate într-un program de restructurare,
definit ca o „modificare a structurii și/sau a suprafeței eligibile a
unei exploatații, impusă de autoritățile publice”, statele membre iau
măsuri pentru a împiedica mărirea semnificativă a suprafeței totale
eligibile pentru plăți pe suprafață pentru culturile arabile. Respec-
tivele măsuri pot prevedea, în special, posibilitatea de a considera ca
neeligibile suprafețe anterior eligibile în locul altor suprafețe
devenite eligibile. Suprafețele nou declarate eligibile de statele
membre în cadrul unui program de restructurare nu depășesc cu
mai mult de 5 % suprafețele nou declarate neeligibile;

(b) în cazul unei intervenții publice, indiferent de forma sa, în cazul în
care, în urma acestei intervenții, un agricultor cultivă terenuri consi-
derate anterior neeligibile pentru plata pe suprafață pentru culturile
arabile pentru a-și putea continua activitatea agricolă normală și în
cazul în care, în urma acestei intervenții, terenuri anterior consi-
derate eligibile încetează să mai fie eligibile, statele membre nu
își pot mări suprafața agricolă totală eligibilă, cu titlu temporar
sau definitiv, cu mai mult de 0,1 % din suprafața de bază totală;

(c) în cazul în care agricultorii pot justifica, cu argumente pertinente și
obiective, schimbul de terenuri neeligibile pentru plata pe suprafață
pentru culturi arabile cu terenuri eligibile în exploatațiile lor, statele
membre trebuie să verifice că nici un motiv valabil nu justifică
refuzul acestor schimburi, în special din punctul de vedere al
riscului de mediu, și să dovedească, într-un plan pe care îl
prezintă Comisiei, că cantitatea totală de terenuri eligibile rămâne
neschimbată; aceste schimburi nu pot determina în nici un caz o
mărire a suprafeței totale de terenuri arabile eligibile în exploatație.
Statele membre trebuie să prevadă un sistem de notificare și de
aprobare prealabilă a acestor schimburi.

Articolul 52

Condiții de plată

Fără a aduce atingere articolului 2, plățile pe suprafață pentru culturi
arabile se acordă numai pentru suprafețele:

(a) situate în regiuni adaptate pentru producția de culturi arabile din
punct de vedere al climei și al situației agronomice. Statele
membre sunt abilitate să determine dacă o regiune este adecvată
pentru producția de anumite culturi arabile;

(b) pe care cultura se menține cel puțin până la începutul înfloririi în
condiții normale de creștere.

În ceea ce privește grâul dur, culturile sunt, de asemenea, menținute în
conformitate cu standardele locale cel puțin până la data de 30 iunie a
anului pentru care se acordă plata, cu condiția să nu se recolteze în
stadiul de maturitate deplină înainte de această dată.
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Articolul 53

Cuantumul regional

(1) În cazurile în care suprafețele eligibile pentru plata pe suprafață
pentru culturi arabile ale unui producător se situează în mai multe
regiuni de producție, cuantumul care trebuie vărsat se acordă în
funcție de localizarea fiecărei suprafețe cuprinse în cerere.

(2) Statele membre care aplică un tratament separat în cazul
porumbului într-o regiune în care porumbul este destinat în special
pentru însilozare sunt autorizate să aplice, în cazul tuturor suprafețelor
de porumb din regiunea în cauză, randamentul unei cereale furajere din
această regiune.

SECȚIUNEA 2

Dispoziții specifice pentru anumite culturi arabile

Articolul 54

Iarbă pentru siloz

(1) În sensul aplicării articolului 100 alineatul (3) din Regulamentul
(CE) nr. 1782/2003, prin „iarbă pentru siloz” se înțelege cultivarea unei
suprafețe semănate în principal cu graminee erbacee și recoltată încă
verde, cel puțin o dată pe an, în vederea conservării în mediu închis prin
fermentare anaerobă a produsului.

Suprafețele înregistrate în vederea producției de semințe de ierburi certi-
ficate în conformitate cu Directiva 66/401/CEE în decursul anului de
comercializare în cauză sunt excluse de la plata pe suprafață pentru
culturi arabile.

(2) Dispozițiile prezentului capitol se aplică în cazul ierbii pentru
siloz, cu excepția condiției de înflorire prevăzute la articolul 52
primul paragraf litera (b).

(3) Sunt eligibili pentru plăți pe suprafață pentru iarba pentru siloz
agricultorii din statele membre care prevăd o suprafață specială pentru
iarba pentru siloz stabilită în anexa IV.

Articolul 55

Grâu dur

(1) Cererile de suplimentare și de ajutor special pentru grâul dur
prevăzute la articolul 105 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sunt
condiționate de:

(a) depunerea unei cereri de plată pe suprafață, în conformitate cu
articolul 101 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, în cazul unui
număr identic de hectare cultivate cu grâu dur;

(b) utilizarea unei cantități minime de semințe certificate în confor-
mitate cu Directiva 66/402/CEE a Consiliului.

(2) Înainte de data de 1 octombrie a anului anterior celui pentru care
se acordă ajutorul, statele membre stabilesc și comunică agricultorilor
cantitatea minimă de semințe certificate care trebuie utilizate în confor-
mitate cu practicile agricole din statul membru în cauză.
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Articolul 56

In și cânepă destinate producției de fibre

(1) Plata pe suprafață pentru inul și cânepa destinate producției de
fibre este condiționată de:

(a) prezentarea unui exemplar al contractului sau angajamentului
menționat la articolul 106 primul alineat din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003 până la data de 15 septembrie a anului pentru care
se acordă plata sau la o dată anterioară stabilită de statul membru;

(b) utilizarea de semințe din următoarele soiuri:

▼M1
__________

▼B
(ii) în ceea ce privește cânepa destinată producției de fibre, soiurile

prevăzute în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 796/2004 la
data de 15 mai a anului pentru care se acordă plata și certi-
ficate în conformitate cu Directiva 2002/57/CEE (1).

(2) În scopul acordării plății pe suprafață pentru cânepa destinată
producției de fibre, statele membre sunt autorizate să stabilească o
rată minimă de însămânțare compatibilă cu bunele practici de
cultivare a cânepii.

Articolul 57

Dată pentru semănături

Prin derogare de la dispozițiile articolului 109 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, statele membre pot amâna data limită a semănăturilor
până la 15 iunie, în cazul culturilor menționate în anexa VIII la
prezentul regulament și în zonele care trebuie stabilite de statele
membre în cauză, situate în regiunile specificate în respectiva anexă.

SECȚIUNEA 3

Suprafețe de bază, randamente de referință și plafoane

Articolul 58

Suprafețe irigate și neirigate

(1) În cazul în care se prevăd randamente diferențiate între supra-
fețele irigate și neirigate în planurile de regionalizare menționate la
articolul 103 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, statele membre
stabilesc norme care permit determinarea irigării unei suprafețe în
decursul unui an de comercializare. Statele membre stabilesc, în special:

(a) o listă a culturilor arabile pentru care se poate efectua o plată pe
suprafață la rata randamentului obținut în urma irigării;

(b) o descriere a materialului de irigare de care trebuie să dispună
agricultorul; importanța materialului trebuie să fie proporțională cu
suprafața în cauză și să permită aportul apei necesare pentru a
asigura dezvoltarea normală a plantei în timpul ciclului său de
vegetație;

(c) perioada de irigare care trebuie luată în considerare.

(2) Dispozițiile alineatului (1) nu se aplică regiunilor de producție
„Regadío” din Spania sau altor regiuni în care irigarea constituie o
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caracteristică istorică asociată parcelelor, ceea ce permite distingerea și
inventarierea lor.

Articolul 59

Depășire a suprafeței de bază

(1) Pentru a determina eventualele depășiri ale suprafeței regionale de
bază în conformitate cu articolul 102 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, autoritatea competentă a statului membru în cauză ia
în considerare:

(a) suprafața regională de bază, astfel cum este stabilită în anexa IV la
prezentul regulament;

(b) suma suprafețelor pentru care se solicită o plată pe suprafață pentru
fiecare cultură, inclusiv, în cazul aplicării articolului 71 din Regu-
lamentul (CE) nr. 1782/2003, retragerea obligatorie din circuitul
agricol corespunzătoare.

Retragerea voluntară din circuitul agricol trebuie atribuită suprafețelor
altele decât cele irigate, altele decât cele însămânțate cu porumb și/sau
altele decât cele însămânțate cu iarbă pentru siloz.

(2) La determinarea sumei suprafețelor pentru care s-au depus cereri
de ajutor, nu se ține seama de suprafețele sau de părțile suprafețelor
garantate de o cerere considerată în mod evident nejustificată cu ocazia
controlului administrativ.

După caz, se ia în considerare suprafața efectiv determinată cu ocazia
controalelor la fața locului în conformitate cu articolul 23 din Regula-
mentul (CE) nr. 1782/2003.

(3) Suma suprafețelor pentru care s-au depus cereri, ajustată în
conformitate cu alineatul (2), se mărește cu suprafețele însămânțate cu
culturi arabile în sensul titlului IV capitolul 10 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, utilizate în vederea justificării unei cereri de ajutor în
conformitate cu titlul IV capitolul 12 din regulamentul menționat
anterior.

(4) Rata de depășire a suprafeței de bază se stabilește după schema
prevăzută în anexa VI.

Articolul 60

Depășire a suprafeței limitate cu grâu dur

(1) Pentru a constata o eventuală depășire a suprafeței limitate cu
grâu dur eligibilă pentru suplimentul la plata pe suprafață stabilit la
articolul 105 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, auto-
ritățile competente ale statelor membre țin seama de suma suprafețelor
pentru care se solicită suplimentul la plățile pe suprafață pentru grâu
dur, ajustată în conformitate cu articolul 59 alineatul (2) din prezentul
regulament și, după caz, redusă ca urmare a aplicării articolului 102 din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(2) Dispozițiile alineatului (1) se aplică în vederea constatării
depășirii eventuale a suprafețelor limitate eligibile pentru ajutorul
special pentru grâu dur, stabilite la articolul 105 alineatul (3) din Regu-
lamentul (CE) nr. 1782/2003.

▼B

2004R1973 — RO — 01.01.2008 — 011.001— 44



Articolul 61

Rata definitivă de depășire a suprafețelor și coeficient de reducere

▼M10
(1) În cazul în care suprafețele menționate la articolele 59 și 60 au
fost depășite, statul membru în cauză stabilește rata definitivă a depășirii
redusă la două puncte zecimale, înainte de acordarea plăților către agri-
cultori și până la data de 31 ianuarie a anului următor.

▼B
(2) Rata definitivă astfel determinată se utilizează la calcularea
reducerii proporționale a suprafeței eligibile pentru:

(a) plata pe suprafață pentru culturi arabile în conformitate cu
articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(b) suplimentul la această plată și ajutorul special pentru grâu dur în
conformitate cu articolul 105 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003
și după aplicarea articolului 102 alineatul (1) din regulamentul
menționat anterior.

Articolul 62

Subsuprafețe de bază

▼M8
În sensul aplicării articolului 102 alineatul (5) din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, statele membre stabilesc, până la data de 1 septembrie
din anul pentru care se solicită plata pe suprafață, următoarele elemente:

▼B
(a) suprafața națională de bază care trebuie subdivizată;

(b) criteriile utilizate de statul membru pentru stabilirea subsuprafețelor
de bază;

(c) subsuprafețele de bază (numărul, numele și dimensiunea);

(d) normele de concentrare a măsurilor aplicabile în caz de depășire.

Articolul 63

Plafonarea sumei plăților

Pentru a determina eventuala depășire a plafonului plăților și a coefi-
cientului de reducere corespunzător, astfel cum sunt prevăzute la
articolul 102 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, auto-
ritățile competente ale statelor membre țin seama de reducerea propor-
țională a suprafețelor eligibile prevăzută la articolul 102 alineatul (1) și
la articolul 105 alineatul (2) din respectivul regulament.

SECȚIUNEA 4

Retragerea terenurilor din circuitul agricol

▼M8

Articolul 64

Definiție

În sensul aplicării articolului 107 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003,
prin „retragerea terenurilor din circuitul agricol” se înțelege întreruperea
cultivării unei suprafețe eligibile pentru a beneficia de plată pe suprafață
în conformitate cu articolul 108 din regulamentul respectiv.
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Articolul 65

Condiții aplicabile

(1) Articolul 32 din Regulamentul (CE) nr. 795/204 se aplică.

(2) Prin derogare de la articolul 107 alineatul (9) din Regulamentul
(CE) nr. 1782/2003 și pentru anii 2005 și 2006, Malta este autorizată să
stabilească cerințele privind dimensiunea minimă a suprafețelor retrase
din circuitul agricol la mai puțin de 0,1 hectare, în ceea ce privește
suprafața, și la mai puțin de zece metri, în ceea ce privește lățimea.

Articolul 66

Repartizare regională

(1) Cererile de ajutor menționate la titlul II din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003 sunt defalcate pe regiune, în conformitate cu planul de
regionalizare menționat la articolul 103 din respectivul regulament.

(2) Unei cereri de plată pe suprafață dintr-o anumită regiune de
producție îi corespunde o declarație de retragere a terenurilor din
circuitul agricol pentru cel puțin numărul corespunzător de hectare
cultivate în aceeași regiune de producție.

(3) Statul membru poate prevedea o derogare de la alineatul (2) pe
baza unor criterii obiective.

(4) Prin derogare de la alineatul (2), retragerea obligatorie a tere-
nurilor din circuitul agricol care corespunde unei cereri de plată pe
suprafață depuse poate fi efectuată total sau parțial:

(a) în Spania, în cazul unei exploatații situate în regiunile de producție
numite „secano” și „regadío”, în regiunea numită „secano”;

(b) într-o altă regiune de producție, cu condiția ca suprafețele care
trebuie retrase din circuitul agricol să se situeze în regiuni de
producție învecinate cu regiunile în care se găsesc suprafețele
cultivate.

(5) În cazul aplicării alineatelor (3) și (4), suprafața care trebuie
retrasă din circuitul agricol este ajustată pentru a se ține seama de
diferența dintre randamentele utilizate pentru calcularea plății pentru
retragerea din circuitul agricol în regiunile în cauză. Cu toate acestea,
aplicarea prezentului alineat nu poate conduce la o diminuare a
numărului de hectare a căror cultivare trebuie întreruptă în vederea
respectării obligației de retragere din circuitul agricol.

Articolul 67

Culturi de leguminoase

(1) În sensul aplicării articolului 107 alineatul (3) a doua liniuță din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, „culturi de leguminoase” reprezintă
suprafețele însămânțate cu unul sau mai multe specii de leguminoase
furajere prevăzute în anexa VII la prezentul regulament. Însămânțarea în
combinație cu cereale și/sau graminee este autorizată în următoarele
condiții:

(a) suprafața se însămânțează în principal cu leguminoase furajere;

(b) nu pot fi recoltate separat.

În cazul în care standardele de mediu regionale specifice stabilite de
statele membre în cazul culturilor biologice stabilesc un plafon pentru
suprafețele însămânțate cu leguminoase furajere, condiția privind supra-
fețele însămânțate în principal cu leguminoase furajere prevăzută la
litera (a) este îndeplinită în cazul în care se respectă cel puțin 85 %
din limita stabilită de statele membre.
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(2) Suprafețele pe care cultura de leguminoase menționată la alineatul
(1) îndeplinește, între 15 ianuarie și 31 august, condițiile necesare pentru
a beneficia de schema de ajutor prevăzută de Regulamentul (CE)
nr. 1786/2003 (1) al Consiliului nu pot beneficia de plăți pe suprafață.

Articolul 68

Plăți privind terenurile retrase voluntar din circuitul agricol

În sensul aplicării articolului 107 alineatul (6) din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, în cazul aplicării articolului 66 din respectivul regu-
lament, statele membre autorizează agricultorii să retragă din circuitul
agricol până la minimum 10 % din suprafața pentru care s-a depus o
cerere de plată pe suprafață pentru culturi arabile și care nu s-a utilizat
în vederea obținerii unui drept la o plată pentru retragerea terenurilor din
circuitul agricol. Statele membre pot stabili procente mai ridicate, în
funcție de situațiile specifice și garantând o ocupare suficientă a tere-
nurilor cultivabile.

În ceea ce privește retragerea voluntară a terenurilor din circuitul
agricol, suma de bază se stabilește la 63 de euro pe tonă începând cu
anul de comercializare 2005-2006. În cazul diferențierii randamentelor
dintre terenurile irigate și terenurile neirigate, se aplică plata corespun-
zătoare obligației de retragere a terenurilor neirigate din circuitul agricol.

Statele membre aplică măsurile adecvate corespunzătoare situației parti-
culare a suprafețelor retrase voluntar din circuitul agricol, astfel încât să
le mențină în bune condiții agricole și ecologice și pentru protecția
mediului.

SECȚIUNEA 5

Comunicări

▼M10

Articolul 69

Comunicări

În cazul în care suprafețele menționate la articolele 59 și 60 au fost
depășite, statul membru în cauză stabilește rata definitivă a depășirii
înainte de acordarea plăților către agricultori și până la data de 31
ianuarie a anului următor și o comunică Comisiei până la data de 31
ianuarie a anului următor. Datele folosite pentru calcularea ratei cu care
s-a depășit o suprafață de bază se comunică prin intermediul formu-
larului stabilit la anexa VI.

▼B

CAPITOLUL 12

PRIME PENTRU CARNEA DE OAIE ȘI DE CAPRĂ

SECȚIUNEA 1

Plăți directe

Articolul 70

Cereri și perioadă de deținere

(1) În afara cerințelor prevăzute de sistemul integrat de gestionare și
control stabilit la titlul II capitolul 4 din Regulamentul (CE)
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nr. 1782/2003 (denumit în continuare „sistem integrat”), agricultorii
indică în cererea lor de prime pentru oi fătătoare și capre fătătoare și
de prime suplimentare dacă comercializează lapte de oaie sau produse
lactate pe bază de lapte de oaie în decursul anului pentru care se solicită
prima.

(2) Cererile de primă pentru crescătorii de oi și/sau de capre se depun
pe lângă autoritatea competentă în timpul unei perioade unice stabilite
de statul membru în cauză, care începe după 1 noiembrie și se termină
înainte de 30 aprilie care precedă, respectiv urmează începutului de an
pentru care se solicită primele.

Cu toate acestea, Regatul Unit poate stabili, în cazul Irlandei de Nord, o
perioadă diferită față de perioada stabilită pentru Marea Britanie.

(3) Perioada menționată la articolul 115 alineatul (1) din Regula-
mentul (CE) nr. 1782/2003 pe parcursul căreia agricultorul se
angajează să păstreze pe exploatația sa numărul de oi și/sau de capre
pentru care se solicită prima („perioadă de deținere”) este de 100 de zile
începând cu prima zi următoare ultimei zile a perioadei de depunere a
cererilor menționată la alineatul (2).

Articolul 71

Zone eligibile pentru prima pentru capre fătătoare

Se consideră că criteriile menționate la articolul 113 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sunt îndeplinite în zonele enumerate
în anexa X.

Cu toate acestea, statele membre verifică în mod regulat dacă aceste
criterii continuă să fie îndeplinite în toate zonele enumerate în anexa X,
situate pe teritoriile lor respective. În urma acestei evaluări, statele
membre informează Comisia cu privire la eventuala necesitate de modi-
ficare a anexei X înainte de data de 31 iulie a anului anterior celui
pentru care se aplică modificarea. Statele membre comunică în special
Comisiei zonele sau părțile din zonele enumerate în anexa X care nu
mai îndeplinesc criteriile menționate la articolul 113 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, precum și eventualele zone care
îndeplinesc aceste criterii, dar care nu sunt prevăzute încă în anexa X.
În ceea ce privește aceste noi zone potențiale, statele membre furnizează
Comisiei o justificare detaliată a propunerii lor.

Articolul 72

Cerere de primă suplimentară și de primă pentru capre fătătoare

(1) Pentru a putea beneficia de prima suplimentară sau de prima
pentru capre fătătoare, un agricultor pe exploatația căruia minimum
50 %, dar maximum 100 % din suprafața utilizată în scopuri agricole
se situează în zonele menționate la articolul 114 alineatul (1) din Regu-
lamentul (CE) nr. 1782/2003 sau în zonele enumerate în anexa X la
prezentul regulament, prezintă o declarație sau declarații care precizează
localizarea terenurilor sale în conformitate cu alineatele (2) și (3) din
prezentul articol.

(2) Un agricultor care trebuie, în conformitate cu articolul 22
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, să prezinte anual,
cu ocazia unei cereri de ajutor, o declarație privind suprafața agricolă
totală utilizată a exploatației sale, precizează în respectiva declarație
parcelele utilizate în scopuri agricole situate în zonele menționate la
articolul 114 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau
în zonele enumerate în anexa X la prezentul regulament, după caz.

Un agricultor care nu trebuie să prezinte declarația menționată la
alineatul (1) prezintă anual o declarație specială care utilizează, după
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caz, sistemul de identificare a parcelelor agricole prevăzut în cadrul
sistemului integrat.

Respectiva declarație specială indică localizarea tuturor terenurilor pe
care le deține, pe care le arendează sau pe care le utilizează indiferent
de mijloace, cu precizarea suprafeței lor și a parcelelor utilizate în
scopuri agricole situate în zonele menționate la articolul 114 alineatul
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau în zonele enumerate în
anexa X, după caz. Statele membre pot prevedea includerea acestei
declarații speciale în cererea de primă pentru oi fătătoare și/sau pentru
capre fătătoare. De asemenea, statele membre pot solicita ca declarația
specială să se efectueze printr-un formular de „cerere de plată unică”.

(3) Autoritatea națională competentă poate solicita prezentarea unui
titlu de proprietate, a unui contract de arendare sau a unei înțelegeri
scrise între agricultori și, după caz, o dovadă din partea autorității locale
sau regionale care a pus la dispoziția agricultorului în cauză terenurile
utilizate în scopuri agricole. Respectiva dovadă trebuie să menționeze
suprafața concesionată producătorului, cu precizarea parcelelor situate în
zonele menționate la articolul 114 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003 sau în zonele enumerate în anexa X la prezentul regu-
lament, după caz.

Articolul 73

Agricultorii care practică transhumanța

(1) Cererile de primă prezentate de agricultorii ale căror exploatații se
situează în una din zonele geografice menționate la articolul 114
alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și care
doresc să beneficieze de prima suplimentară cuprind indicația:

(a) locului sau locurilor în care se practică transhumanța pentru anul în
curs,

(b) perioadei minime de 90 de zile menționate la articolul 114 alineatul
(2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 stabilite pentru
anul în curs.

(2) Cererile de prime ale agricultorilor menționați la alineatul (1) sunt
însoțite de documentele care dovedesc că transhumanța s-a efectuat într-
adevăr, cu excepția cazurilor de forță majoră sau ca urmare a unor
circumstanțe naturale justificate în mod corespunzător care au afectat
viața șeptelului în cursul celor doi ani precedenți și în special de un
certificat eliberat de autoritatea locală sau regională din locul de trans-
humanță care dovedește că transhumanța a avut loc într-adevăr timp de
cel puțin 90 de zile consecutive.

În cazul controalelor administrative efectuate în privința cererilor, statele
membre se asigură că locul de transhumanță indicat în cererea de primă
se află într-adevăr într-una din zonele menționate la articolul 114
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Articolul 74

Eligibilitate pentru primă

(1) Primele se varsă agricultorului pe baza numărului de capre și/sau
de oi deținute pe exploatație pe durata întregii perioade de deținere
menționate la articolul 70 alineatul (3).

(2) Animalele care îndeplinesc condițiile prevăzute în definițiile
menționate la articolul 112 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 în
ultima zi a perioadei de deținere sunt considerate eligibile pentru primă.
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Articolul 75

Inventarul agricultorilor care comercializează lapte sau produse din
lapte de oaie

Pentru fiecare an, statele membre stabilesc, până în a treizecea zi a
perioadei de deținere, un inventar al agricultorilor care comercializează
lapte sau produse din lapte de oaie pe baza declarațiilor agricultorilor
menționate la articolul 70 alineatul (1).

Pentru stabilirea respectivului inventar, statele membre țin seama de
rezultatele controalelor efectuate și de toate celelalte surse de informații
de care dispune autoritatea competentă, în special de datele obținute de
la operatori sau distribuitori privind comercializarea laptelui sau a
produselor din lapte de oaie de către agricultori.

▼M8

Articolul 76

Comunicare

Comisiei i se comunică de către statele membre, până la data de
31 octombrie din fiecare an, eventualele modificări aduse listei
zonelor geografice care practică transhumanța menționate la
articolul 114 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și la
articolul 73 din prezentul regulament.

▼B

SECȚIUNEA 2

Limite, rezerve și transferuri

Articolul 77

Drepturi obținute gratuit

În afara cazurilor excepționale, justificate în mod corespunzător, în cazul
în care un agricultor a obținut gratuit drepturi la primă din rezerva
națională, nu este autorizat să transfere aceste drepturi sau să le
cedeze temporar pe o perioadă de trei ani de la data la care au fost
obținute.

Articolul 78

Utilizarea drepturilor

(1) Un agricultor care deține drepturi le poate utiliza valorificându-le
el însuși și/sau prin cedare temporară către un alt agricultor.

(2) În cazul în care un agricultor nu utilizează procentul minim din
drepturile sale stabilite în conformitate cu alineatul (4), în decursul
fiecărui an, partea neutilizată se varsă la rezerva națională, cu excepția
următoarelor cazuri:

(a) în cazul unui agricultor care deține maximum douăzeci de drepturi
la primă, în cazul în care acest agricultor nu a utilizat procentul
minim din drepturile sale, în decursul fiecăruia dintre cei doi ani
calendaristici consecutivi, partea neutilizată în cursul ultimului an
calendaristic se varsă la rezerva națională;

(b) în cazul unui agricultor care participă la un program de extensificare
recunoscut de Comisie;

(c) în cazul unui agricultor care participă la un sistem de pensionare
anticipată recunoscut de Comisie, care nu impune transferul și/sau
cedarea temporară de drepturi;
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(d) în cazurile excepționale, justificate în mod corespunzător.

(3) Cedarea temporară nu se poate referi decât la ani întregi și cel
puțin la numărul minim de animale prevăzut la articolul 79 alineatul (1).
La sfârșitul fiecărei perioade de cedare temporară, care nu poate depăși
trei ani consecutivi, un agricultor recuperează, cu excepția cazurilor de
transfer, totalitatea drepturilor sale pentru el însuși, în decursul a cel
puțin doi ani consecutivi. În cazul în care agricultorul nu valorifică el
însuși cel puțin procentul minim al drepturilor sale, stabilit în confor-
mitate cu alineatul (4), în decursul fiecăruia dintre cei doi ani, statul
membru, cu excepția cazurilor excepționale, justificate în mod cores-
punzător, retrage anual și varsă la rezerva națională partea de drepturi
neutilizate.

Cu toate acestea, în cazul agricultorilor care participă la un sistem de
pensionare anticipată recunoscut de Comisie, statele membre pot
prelungi durata totală a cedării temporare în funcție de sistemele
menționate anterior.

Agricultorii care s-au angajat să participe la un program de extensificare
în conformitate cu măsura menționată la articolul 2 alineatul (1) litera
(c) din Regulamentul (CEE) nr. 2078/92 (1) sau la un program de exten-
sificare în conformitate cu articolele 22 și 23 din Regulamentul (CE)
nr. 1257/1999 nu sunt autorizați să cedeze temporar și/sau să își
transfere drepturile pe durata angajamentului lor. Cu toate acestea,
această interdicție nu se aplică în cazul în care programul permite
transferul și/sau cedarea temporară de drepturi unor agricultori a căror
participare la măsuri altele decât cele prevăzute la prezentul paragraf
presupune obținerea de drepturi.

(4) Procentul minim de utilizare a drepturilor la primă este stabilit la
70 %.

Cu toate acestea, statele membre pot mări procentul până la 100 %.
Înainte de aceasta, Comisiei îi este comunicat de către statele membre
procentul pe care intenționează să îl aplice.

Articolul 79

Transfer de drepturi și cedare temporară

(1) Statele membre pot fixa, în funcție de structurile lor de producție,
un minimum de drepturi la primă, care pot face obiectul unui transfer
parțial fără transferarea exploatației. Acest minimum nu poate depăși
zece drepturi la primă.

(2) Transferul drepturilor la primă, precum și cedarea temporară a
drepturilor, nu pot deveni efective decât după notificarea autorităților
competente din statul membru, atât de către agricultorul care transferă
și/sau cedează, cât și de cel care primește drepturile.

Notificările au loc în termenul stabilit de statul membru, până la data la
care se încheie perioada de depunere a cererilor de primă în statul
membru respectiv, cu excepția cazurilor de transfer de drepturi prin
moștenire. În acest caz, agricultorul care primește drepturile trebuie să
fie în măsură să prezinte documentele legale corespunzătoare, care să
ateste faptul că el sau ea este beneficiarul(a) agricultorului decedat.

(3) În caz de transfer fără transferarea exploatației, numărul de
drepturi cedate fără compensație rezervei naționale trebuie să fie, în
mod obligatoriu, cel puțin unul.
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Articolul 80

Modificarea plafonului individual

În caz de transfer sau de cedare temporară a drepturilor la primă, statele
membre stabilesc noul plafon individual și comunică agricultorilor în
cauză numărul de drepturi la primă, cel târziu după șaizeci de zile de la
ultima zi din perioada în decursul căreia producătorul a depus cererea de
primă.

Primul paragraf nu se aplică în cazul efectuării transferului prin
moștenire, prevăzut la articolul 79, alineatul (2).

Articolul 81

Agricultori care nu sunt proprietari ai terenurilor pe care le
exploatează

Agricultorul care exploatează numai terenuri cu caracter public sau
colectiv și care decide să nu mai exploateze aceste terenuri pentru
pășunat și să își transfere toate drepturile unui alt agricultor, este
tratat în același mod ca și agricultorul care își vinde sau își transferă
exploatația. În toate celelalte cazuri, acest agricultor este tratat în același
mod ca și agricultorul care își transferă numai drepturile la primă.

Articolul 82

Transfer prin intermediul rezervei naționale

În cazul în care prevede că transferul drepturilor se efectuează prin
intermediul rezervei naționale, un stat membru aplică dispoziții
naționale similare celor prevăzute în prezentul capitol. În afară de
aceasta, în acest caz:

(a) statele membre pot prevedea faptul că cedarea temporară se efec-
tuează prin intermediul rezervei naționale;

(b) cu ocazia transferului de drepturi la primă sau a cedării temporare,
în cazul aplicării literei (a), transferul la rezerva națională devine
efectiv numai după notificarea agricultorului care își transferă și/sau
cedează drepturile de către autoritățile competente ale statului
membru iar transferul din rezervă către un alt agricultor nu devine
efectiv decât după notificarea respectivului agricultor de către auto-
ritățile menționate anterior.

De asemenea, dispozițiile naționale prevăzute la primul paragraf trebuie
să asigure faptul că partea de drepturi, alta decât cea prevăzută la
articolul 117 alineatul (2) paragraful al doilea din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003 trebuie să facă obiectul unei plăți de către statul membru,
corespunzătoare celei generate de un transfer direct între agricultori,
ținând seama, în special, de evoluția producției în statul membru în
cauză. Această plată este egală cu plata care va fi cerută agricultorului
care va primi drepturi echivalente de la rezerva națională.

Articolul 83

Calculul limitelor individuale

În calculele inițiale și în modificările ulterioare ale limitelor individuale
ale drepturilor la primă se rețin numai numere întregi.

În acest scop, în cazul în care rezultatul final al operațiilor aritmetice nu
este un număr întreg, se reține numărul întreg cel mai apropiat. Cu toate
acestea, în cazul în care rezultatul operațiilor este un număr aflat exact
la mijloc între două numere întregi, se reține numărul întreg cel mai
mare.
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Articolul 84

Comunicare

▼M8
(1) Comisiei i se comunică de către statele membre, înainte de data
de 1 ianuarie din fiecare an, orice eventuală modificare a părții drep-
turilor la primă transferate, care trebuie vărsată înapoi la rezerva
națională în conformitate cu articolul 117 alineatul (2) din Regulamentul
(CE) nr. 1782/2003 și, după caz, măsurile adoptate în temeiul articolului
117 alineatul (3) din regulamentul menționat.

▼B
(2) ►M8 Comisiei i se comunică de către statele membre, folosind
tabelul din anexa XIII, până la data de 30 aprilie din fiecare an: ◄

(a) numărul de drepturi la primă cedate fără compensație rezervei
naționale în urma transferurilor de drepturi fără transferarea exploa-
tației în decursul anului anterior;

(b) numărul de drepturi la primă neutilizate prevăzute la articolul 118
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 transferate la
rezerva națională în decursul anului anterior;

(c) numărul de drepturi alocate în aplicarea articolului 118 alineatul (3)
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 în decursul anului anterior;

(d) numărul de drepturi la primă alocate agricultorilor din zonele defa-
vorizate de la rezerva națională în decursul anului anterior.

▼M8
__________

▼B

SECȚIUNEA 3

Plăți suplimentare

Articolul 85

Plăți suplimentare

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre care aplică
articolul 71 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 informațiile privind
dispozițiile naționale referitoare la acordarea plăților adiționale prevăzute
în temeiul articolului 119 din respectivul regulament. După caz, aceste
informații includ, în special:

(a) în ceea ce privește plățile pe cap de animal:

(i) cuantumurile orientative pe cap de animal și modalitățile de
acordare;

(ii) o estimare orientativă a totalului cheltuielilor și numărul de
animale în cauză;

(iii) cerințele specifice privind densitatea efectivului;

(iv) alte informații privind normele de aplicare;

(b) în ceea ce privește plățile pe suprafață, după caz:

(i) calculul suprafețelor regionale de bază;

(ii) cuantumurile orientative pe hectar;

(iii) o estimare orientativă a cheltuielilor totale și a numărului de
hectare în cauză;

(iv) alte informații privind normele de aplicare;
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(c) informațiile privind alte scheme stabilite pentru efectuarea plăților
adiționale.

Comisiei îi este comunicată de către statele membre orice modificare pe
care acestea o aduc dispozițiilor naționale în termen de o lună de la data
respectivelor modificări.

SECȚIUNEA 4

Dispoziții generale

▼M3
__________

▼B

CAPITOLUL 13

PLĂȚI PENTRU CARNEA DE VITĂ ȘI MÂNZAT

SECȚIUNEA 1

Primă specială

[Articolul 123 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Articolul 87

Cereri

(1) În completarea cerințelor prevăzute în cadrul sistemului integrat,
fiecare cerere de plată directă, astfel cum a fost prevăzută la articolul 22
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, include:

(a) defalcarea numărului de animale pe categorii de vârstă;

(b) o trimitere la pașapoartele sau la documentele administrative de
însoțire a animalelor care fac obiectul cererii.

(2) Pot face obiectul unei cereri numai animalele care, la data
începerii perioadei de deținere prevăzute la articolul 90:

(a) în cazul taurilor, au cel puțin șapte luni;

(b) în cazul boilor:

(i) au cel puțin șapte luni și cel mult nouăsprezece luni pentru
prima categorie de vârstă;

(ii) au cel puțin douăzeci de luni pentru a doua categorie de vârstă.

Articolul 88

Acordarea primei

Animalele care nu au fost considerate eligibile pentru a beneficia de
prima specială, fie ca urmare a aplicării reducerii proporționale
prevăzute la articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, fie ca urmare a aplicării factorului de densitate
prevăzut la articolul 131 din regulamentul menționat anterior, nu mai
pot face obiectul unei cereri pentru aceeași categorie de vârstă și se
consideră că au făcut obiectul plății primei.
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Articolul 89

Pașapoarte și documente administrative

(1) În cazul în care, în condițiile prevăzute la articolul 6 din Regu-
lamentul (CE) nr. 1760/2000, pașaportul nu este disponibil, se înlo-
cuiește cu un document administrativ național, astfel cum este
prevăzut la articolul 123 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul
(CE) nr. 1782/2003.

(2) Autoritățile competente din statul membru se asigură că pașa-
portul sau documentul administrativ asigură acordarea unei singure
prime pe animal și pe categorie de vârstă. În acest scop, statele
membre își acordă asistența reciprocă necesară.

(3) Statele membre pot prevedea ca documentul administrativ
național prevăzut la alineatul (1) să fie constituit:

(a) sub forma unui document de însoțire pentru fiecare animal în parte;

(b) sub forma unei liste complete, ținute de agricultor și conținând toate
datele prevăzute pentru documentul administrativ, cu condiția ca
animalele în cauză să rămână, începând cu ziua depunerii primei
cereri, în posesia aceluiași agricultor, până la introducerea lor pe
piață în vederea sacrificării;

(c) sub forma unei liste complete, ținute de autoritatea centrală și
conținând toate datele prevăzute pentru documentul administrativ,
cu condiția ca statul membru sau regiunea dintr-un stat membru care
recurge la această posibilitate să procedeze la controale la fața
locului pentru toate animalele care fac obiectul unei cereri, la
controale privind circulația acestor animale, precum și la o
marcare distinctivă a fiecăruia dintre animalele controlate, pe care
agricultorii sunt obligați să le permită;

(d) sub forma unei liste complete, ținute de autoritatea centrală și
conținând toate datele prevăzute pentru documentul administrativ,
cu condiția ca statul membru să ia toate măsurile necesare pentru a
evita dubla acordare a primei pentru aceeași categorie de vârstă și
pentru a asigura, la cerere și de îndată, informarea privind statutul
primei pentru fiecare animal.

(4) Statele membre care decid să recurgă la una sau la mai multe
dintre posibilitățile prevăzute la alineatul (3) informează la timp Comisia
cu privire la aceasta și îi comunică dispozițiile de aplicare a acestora.

Pentru aplicarea literei (c) din prezentul alineat, sunt considerate
„regiuni dintr-un stat membru” numai Regatul Unit și Irlanda de Nord.

Articolul 90

Perioadă de deținere

Durata perioadei de deținere prevăzute la articolul 123 alineatul (3)
litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 este de două luni de
la data următoare celei a depunerii cererii.

Cu toate acestea, statele membre pot prevedea ca alte date pentru
începutul perioadei să poată fi stabilite de către agricultor, cu condiția
ca acestea să nu înceapă mai târziu de două luni de la data depunerii
cererii.

Articolul 91

Plafon regional

(1) În cazul în care aplicarea reducerii proporționale prevăzute la
articolul 123 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 nu
are ca rezultat un număr întreg de animale eligibile, se acordă pentru
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partea zecimală o fracțiune corespunzătoare cuantumului unitar al
primei. În această privință, se ține seama numai de prima zecimală.

(2) În cazul în care statele membre decid să introducă regiuni
distincte în sensul articolului 122 litera (a) din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003 sau să modifice regiunile existente pe teritoriul lor,
acestea informează Comisia cu privire la aceasta înainte de data de
1 ianuarie a anului în cauză, precizând definiția regiunii și plafonul
alocat. Orice modificare ulterioară trebuie adusă la cunoștința
Comisiei înainte de data de 1 ianuarie a anului în cauză.

Articolul 92

Limite ale numărului de animale pe exploatație

(1) În cazul în care decide să modifice numărul maxim de 90 de
capete pe exploatație și pe categorie de vârstă prevăzut la
articolul 123 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau
să deroge de la acesta, statul membru informează Comisia cu privire
la aceasta înainte de data de 1 ianuarie a anului calendaristic în cauză.

De asemenea, în cazul în care stabilește un număr minim de animale pe
exploatație, sub care nu se va aplica reducerea proporțională, statul
membru informează Comisia cu privire la aceasta înainte de data de
1 ianuarie a anului calendaristic în cauză.

(2) Orice modificare ulterioară privind aplicarea alineatului (1)
trebuie adusă la cunoștința Comisiei înainte de data de 1 ianuarie a
anului în cauză.

Articolul 93

Acordarea primei în momentul sacrificării

(1) Statele membre pot acorda prima specială în momentul sacrificării
bovinelor în următoarele condiții:

(a) pentru tauri, pentru categoria unică de vârstă;

(b) pentru boi, pentru prima sau a doua categorie de vârstă sau pentru
acordarea pentru ambele categorii de vârstă.

(2) Statele membre care decid să acorde prima specială în momentul
sacrificării în conformitate cu alineatul (1) prevăd ca prima să fie
acordată în egală măsură în momentul expedierii animalelor eligibile
către un stat membru și în momentul exportării lor într-o țară terță.

(3) În cazul în care statele membre decid să acorde prima specială în
momentul sacrificării în conformitate cu alineatul (1), prezenta secțiune,
articolul 120 și articolul 121 alineatele (1) și (2) se aplică mutatis
mutandis la acordarea primei.

(4) Pe lângă informațiile prevăzute la articolul 121 alineatul (1),
cererea de ajutor trebuie să precizeze dacă animalul este taur sau bou
și să fie însoțită de un document care să conțină indicațiile necesare în
conformitate cu articolul 89 alineatul (2). Acest document este unul
dintre următoarele documente, la alegerea statului membru:

(a) pașaportul sau un exemplar al pașaportului, în cazul în care modelul
utilizat constă în mai multe exemplare;

(b) o copie a pașaportului, în cazul în care modelul de pașaport utilizat
constă într-un singur exemplar, care trebuie restituit autorității
competente în sensul aplicării articolului 6 din Regulamentul (CE)
nr. 1760/2000. În acest caz, statul membru ia măsuri care să îi
permită să se asigure că datele care figurează pe copie sunt
conforme cu originalul;
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(c) documentul administrativ național, în cazul în care pașaportul nu
este disponibil, în condițiile prevăzute la articolul 6 din Regula-
mentul (CE) nr. 1760/2000.

Statele membre pot suspenda aplicarea documentului administrativ
național. În acest caz, ele iau măsurile necesare pentru a evita dubla
acordare a primei pentru aceeași categorie de vârstă pentru animalele
care au făcut obiectul unui schimb intracomunitar.

În cazul în care baza de date electronică prevăzută la articolul 3 litera
(b) din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 conține, în conformitate cu
cerințele statului membru, datele necesare pentru a garanta că se acordă
o singură primă pe cap de animal și pe categorie de vârstă, cererea de
ajutor nu trebuie însoțită de documentul prevăzut la primul paragraf din
prezentul alineat.

De asemenea, prin derogare de la primul paragraf, în cazul în care statul
membru aplică opțiunea prevăzută la articolul 121 alineatul (2) primul
paragraf, statul membru ia măsurile necesare pentru ca agricultorul să
poată determina animalele pentru care solicită o primă specială.

(5) În cazul taurilor, proba sacrificării trebuie să precizeze greutatea
carcasei.

(6) În caz de expediere, proba expedierii este făcută prin intermediul
unei declarații a expeditorului care precizează, în special, statul membru
de destinație al animalului.

În acest caz, cererea de ajutor trebuie să conțină:

(a) numele și adresa expeditorului (sau un cod echivalent);

(b) numărul de identificare al animalului;

(c) o declarație care să precizeze că animalul a împlinit vârsta de cel
puțin nouă luni.

Cererea de ajutor se depune înainte de ieșirea de pe teritoriul statului
membru în cauză iar proba expedierii se depune în termen de trei luni
de la data ieșirii de pe teritoriul statului membru în cauză.

Articolul 94

Particularități ale sistemului de acordare

(1) Prin derogare de la articolul 90, prima se varsă agricultorului care
a deținut animalul pe o perioadă de deținere de minimum două luni și
care s-a încheiat cu mai puțin de o lună înainte de sacrificare sau de
expediere sau care s-a încheiat cu cel puțin două luni înainte de
exportarea animalului.

În cazul boilor, plata primei este supusă următoarelor norme:

(a) prima privind prima categorie de vârstă nu poate fi plătită decât în
cazul în care agricultorul a deținut animalul pe o perioadă de
minimum două luni, această perioadă situându-se între momentul
la care acesta avea cel puțin șapte luni și momentul la care are
mai puțin de douăzeci și două de luni;

(b) prima privind a doua categorie de vârstă nu poate fi plătită decât în
cazul în care agricultorul a deținut pe o perioadă de minimum două
luni animalul în vârstă de cel puțin douăzeci luni;

(c) primele privind cele două categorii de vârstă nu pot fi plătite
împreună decât în cazul în care agricultorul a deținut animalul cel
puțin patru luni consecutive, respectând condițiile de vârstă
menționate la literele (a) și (b);

(d) numai prima referitoare la a doua categorie de vârstă poate fi plătită
în cazul în care animalul a fost expediat dintr-un alt stat membru
atunci când împlinise deja nouăsprezece luni.
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(2) În cadrul calculului factorului de densitate prevăzut la
articolul 131 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, fiecare animal
care face obiectul unei cereri cumulative pentru două categorii este
luat în considerare de două ori.

(3) Greutatea carcasei se stabilește pe baza unei carcase care înde-
plinește cerințele definite la articolul 2 din Regulamentul (CEE)
nr. 1208/81 al Consiliului (1).

În cazul în care greutatea carcasei diferă față de definiția menționată
anterior, se aplică coeficienții de corecție prevăzuți în anexa la Regula-
mentul (CEE) nr. 563/82 (2) al Comisiei.

În cazul în care sacrificarea se efectuează într-un abator care nu este
supus aplicării grilei comunitare de clasificare a carcaselor de bovine
adulte, statul membru poate admite ca greutatea să fie stabilită pe baza
greutății animalului viu care urmează a fi sacrificat. În acest caz,
greutatea carcasei se consideră mai mare sau egală cu greutatea de
185 kg în cazul în care greutatea animalului viu sacrificat era egală
sau mai mare de 340 kg.

Articolul 95

Comunicare

Comisiei îi este comunicată de către statele membre, înainte de
începutul anului calendaristic în cauză, decizia acestora sau orice modi-
ficare adusă deciziei lor în ceea ce privește aplicarea articolului 93 și
modalitățile conexe.

SECȚIUNEA 2

Primă de desezonalizare

[Articolul 124 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Articolul 96

Aplicare a primei

Comisia decide, până la data de 1 septembrie a fiecărui an calendaristic,
care sunt statele membre în care prima de desezonalizare poate fi
acordată pentru anul calendaristic următor.

Comisiei îi este comunicată de către statele membre, până la data de
1 ianuarie a fiecărui an calendaristic în care se acordă prima, decizia lor
de a aplica articolul 124 alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003.

Articolul 97

Drept la primă

(1) Prima de desezonalizare se poate acorda numai în cazul boilor
care au beneficiat deja de prima specială sau despre care se consideră că
au beneficiat de respectiva primă în temeiul articolului 88, într-un stat
membru care aplică prima de desezonalizare și care sunt sacrificați într-
un stat membru care aplică prima de desezonalizare.

(2) Poate beneficia de prima de desezonalizare numai ultimul agri-
cultor care a deținut animalul înainte de sacrificare.
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Articolul 98

Cereri

(1) Agricultorul își depune cererea pe lângă autoritatea competentă
din statul membru pe teritoriul căruia se află exploatația sa.

(2) Cererea se întocmește în conformitate cu dispozițiile prevăzute la
articolul 93 alineatul (4) și la articolul 121, care se aplică mutatis
mutandis.

Statele membre adoptă măsurile necesare pentru a verifica dacă s-a
acordat prima specială și efectuează controale regulate și inopinate cu
privire la exactitatea certificatelor prevăzute la articolul 121.

SECȚIUNEA 3

Primă pentru vacile care alăptează

[Articolele 125-129 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Articolul 99

Vaci dintr-o rasă pentru carne

În sensul aplicării articolului 122 litera (d) și al articolului 129 alineatul
(2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, vacile aparținând raselor
bovine prevăzute în anexa XV la prezentul regulament nu sunt consi-
derate ca aparținând unei rase pentru carne.

Articolul 100

Cantitate de referință individuală maximă

(1) În cazul în care decide să modifice numărul maxim de 120 000
kg pentru cantitatea de referință individuală prevăzută la articolul 125
alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sau să
deroge de la aceasta, statul membru informează Comisia cu privire la
aceasta înainte de data de 1 ianuarie a anului calendaristic în cauză.

(2) Orice modificare ulterioară privind aplicarea alineatului (1)
trebuie adusă la cunoștința Comisiei înainte de data de 1 ianuarie a
anului în cauză.

Articolul 101

Perioadă de deținere

Perioada de deținere de șase luni prevăzută la articolul 125 alineatul (2)
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 începe în ziua următoare
depunerii cererii.

Articolul 102

Cereri

(1) Fără a aduce atingere cerințelor prevăzute de sistemul integrat, în
cazul în care prima este solicitată în temeiul articolului 125 alineatul (2)
litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, cererea de plată directă
prevăzută la articolul 22 din regulamentul menționat anterior include:

(a) declarație indicând cantitatea de lapte de referință individuală aflată
la dispoziția producătorului la data de 31 martie care precedă
începutul perioadei de douăsprezece luni de aplicare a schemei
suplimentare de taxe care începe în anul calendaristic în cauză; în
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cazul în care această cantitate nu se cunoaște la data depunerii
cererii, ea se comunică autorității competente imediat ce este
posibil;

(b) angajamentul agricultorului de a nu își mări cantitatea de referință
individuală dincolo de limita cantitativă stabilită la articolul 125
alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 pe
perioada de douăsprezece luni de la data depunerii cererii.

Cu toate acestea, litera (b) nu se aplică în cazul în care statul membru a
suprimat limita cantitativă menționată anterior.

(2) Cererile trebuie depuse în decursul unei perioade globale de șase
luni în cursul unui an calendaristic, care urmează a fi stabilită de statul
membru.

Statul membru poate prevedea perioade de depunere diferite în decursul
acestei perioade globale.

Articolul 103

Randament mediu de lapte

Randamentul mediu de lapte se calculează pe baza randamentelor medii
prevăzute în anexa XVI. Cu toate acestea, statul membru poate utiliza
pentru acest calcul un document recunoscut de statul membru și care
certifică randamentul mediu al efectivului de vaci de lapte al agricul-
torului.

Articolul 104

Primă națională suplimentară

(1) O primă națională suplimentară pentru vacile care alăptează,
astfel cum este prevăzută la articolul 125 alineatul (5) din Regulamentul
(CE) nr. 1782/2003, poate fi acordată doar unui agricultor care, pentru
același an calendaristic, beneficiază de prima pentru vacile care
alăptează.

Prima națională suplimentară pentru vacile care alăptează se acordă
numai în limita numărului de animale care îndeplinesc condițiile
pentru a putea beneficia de prima pentru vacile care alăptează, după
caz, după aplicarea reducerii proporționale prevăzute la articolul 129
alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(2) Statele membre pot stabili condiții suplimentare pentru acordarea
primei naționale suplimentare pentru vacile care alăptează. Ele
informează Comisia în timp util cu privire la aceasta, înainte ca respec-
tivele condiții să fie puse în aplicare.

(3) Comisia decide, până la data de 1 septembrie a fiecărui an calen-
daristic, care sunt statele membre care îndeplinesc condițiile prevăzute la
articolul 125 alineatul (5) al treilea paragraf din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003.

Articolul 105

Plafon individual

Statele membre stabilesc un plafon individual pentru fiecare agricultor
în parte în conformitate cu articolul 126 alineatul (1) din Regulamentul
(CE) nr. 1782/2003.
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Articolul 106

Comunicare

(1) Comisiei i se comunică de către statele membre, înainte de data
de 1 ianuarie din fiecare an:

(a) orice modificare a reducerii menționate la articolul 127 alineatul (1)
al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(b) după caz, orice modificare a măsurilor adoptate pentru aplicarea
articolului 127 alineatul (2) litera (a) din regulamentul menționat.

(2) Statele membre informează Comisia, folosind tabelul din
►M9 anexa XVIII partea 7 ◄, până la data de 31 iulie din fiecare
an calendaristic:

(a) cu privire la numărul de drepturi la primă care au fost cedate fără
compensare rezervei naționale în urma transferului de drepturi fără
transfer de exploatație în cursul anului calendaristic precedent;

(b) cu privire la numărul de drepturi la primă nefolosite, menționate la
articolul 109 alineatul (2), transferate rezervei naționale în cursul
anului calendaristic precedent;

(c) cu privire la numărul de drepturi la primă alocate conform arti-
colului 128 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 în
cursul anului calendaristic precedent.

▼B

Articolul 107

Drepturi obținute gratuit

În afara cazurilor excepționale, justificate în mod corespunzător, un
agricultor care a obținut gratuit drepturi la primă din rezerva națională
nu este autorizat să își transfere și/sau cedeze temporar drepturile pe
perioada următorilor trei ani calendaristici.

Articolul 108

Utilizarea drepturilor

(1) Un agricultor care deține drepturi le poate utiliza valorificându-le
el însuși și/sau prin cedare temporară unui alt producător.

(2) În cazul în care un agricultor nu utilizează cel puțin procentul
minim din drepturile sale, stabilit în conformitate cu alineatul (4), în
decursul fiecărui an calendaristic, partea neutilizată se varsă la rezerva
națională, cu excepția următoarelor cazuri:

— în cazul unui agricultor care deține maximum șapte drepturi la
primă, în cazul în care acest agricultor nu utilizează cel puțin
procentajul minim din drepturile sale, stabilit în conformitate cu
alineatul (4), în decursul fiecăruia dintre cei doi ani calendaristici
consecutivi, partea neutilizată în decursul ultimului an calendaristic
se varsă la rezerva națională;

— în cazul unui agricultor care participă la un program de extensificare
recunoscut de Comisie;

— în cazul unui agricultor care participă la un sistem de pensionare
anticipată recunoscut de Comisie, care nu impune transferul și/sau
cedarea temporară a drepturilor

sau

— în cazuri excepționale, justificate în mod corespunzător.
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(3) Cedarea temporară nu se poate referi decât la ani calendaristici
întregi și la numărul minim de animale prevăzut la articolul 109
alineatul (1). La sfârșitul fiecărei perioade de cedare temporară, care
nu poate depăși trei ani consecutivi, un agricultor recuperează, cu
excepția cazurilor de transfer, totalitatea drepturilor sale pentru el
însuși, în decursul a cel puțin doi ani calendaristici consecutivi. În
cazul în care agricultorul nu valorifică el însuși procentul minim al
drepturilor sale, stabilit în conformitate cu alineatul (4), în decursul
fiecăruia dintre cei doi ani menționați anterior, statul membru, cu
excepția cazurilor excepționale, justificate în mod corespunzător,
retrage și varsă anual la rezerva națională partea de drepturi neutilizate.

Cu toate acestea, în cazul agricultorilor care participă la sisteme de
pensionare anticipată recunoscute de Comisie, statele membre pot
prelungi durata totală a cedării temporare în funcție de respectivele
sisteme.

Agricultorii care s-au angajat să participe la un program de extensificare
în conformitate cu măsura menționată la articolul 2 alineatul (1) litera
(c) din Regulamentul (CEE) nr. 2078/92 (34) sau la un program de
extensificare în conformitate cu articolele 22 și 23 din Regulamentul
(CE) nr. 1257/1999 (24) nu sunt autorizați să cedeze temporar și/sau să
își transfere drepturile pe durata angajamentului lor. Cu toate acestea, o
astfel de interdicție nu se aplică în cazul în care programul permite
transferul și/sau cedarea temporară de drepturi către agricultori a căror
participare la alte măsuri decât cele prevăzute la prezentul paragraf
presupune obținerea de drepturi.

(4) Procentul minim de utilizare a drepturilor la primă se stabilește la
70 %. Cu toate acestea, statele membre pot mări acest procent până la
100 %.

Statele membre îi comunică în prealabil Comisiei procentul pe care au
intenția să îl aplice sau orice modificare a respectivului procent.

Articolul 109

Transfer de drepturi și cedare temporară

(1) Statele membre pot stabili, în funcție de structurile lor de
producție, un minimum de drepturi la primă care pot face obiectul
unui transfer parțial fără transferarea exploatației. Acest minimum nu
poate depăși cinci drepturi la primă.

(2) Transferul drepturilor la primă și cedarea temporară a drepturilor
nu pot deveni efective decât o dată cu informarea concomitentă a auto-
rităților competente din statul membru cu privire la aceasta, atât de către
agricultorul care transferă și/sau cedează, cât și de către cel care
primește drepturile.

Această notificare are loc în termenul stabilit de statul membru și cel
târziu la data depunerii cererii de primă de către agricultorul care
primește drepturile, cu excepția cazului în care transferul drepturilor
se realizează prin moștenire. În acest caz, agricultorul care primește
drepturile trebuie să fie în măsură să prezinte documentele legale cores-
punzătoare care să ateste faptul că el sau ea este beneficiarul(a) agri-
cultorului decedat.

Articolul 110

Modificarea plafonului individual

În caz de transfer sau de cedare temporară a drepturilor la primă, statele
membre stabilesc noul plafon individual și comunică agricultorilor în
cauză numărul de drepturi la primă, cel târziu după șaizeci de zile
începând cu ultima zi din perioada în decursul căreia agricultorul și-a
depus cererea de primă.
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Primul paragraf nu se aplică în cazul în care transferul se realizează prin
moștenire.

Articolul 111

Agricultori care nu sunt proprietari ai terenurilor pe care le
exploatează

Agricultorul care exploatează numai terenuri cu caracter public sau
colectiv și care decide să nu mai exploateze aceste terenuri și să își
transfere toate drepturile unui alt agricultor, este tratat în același mod ca
și agricultorul care își vinde sau își transferă exploatația. În toate
celelalte cazuri, agricultorul în cauză este tratat în același mod ca și
agricultorul care își transferă numai drepturile la primă.

Articolul 112

Transfer prin intermediul rezervei naționale

În cazul în care prevede că transferul drepturilor fără transferarea
exploatației se efectuează prin intermediul rezervei naționale în
aplicarea articolului 127 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, un stat membru aplică dispoziții naționale similare celor
prevăzute la articolele 109 - 111. De asemenea, în acest caz:

— statele membre pot prevedea faptul că cedarea temporară se efec-
tuează prin intermediul rezervei naționale;

— cu ocazia transferului drepturilor la primă sau a cedării temporare, în
cazul aplicării primei liniuțe, transferul la rezerva națională devine
efectiv numai după notificarea agricultorului care își transferă și/sau
cedează drepturile de către autoritățile competente ale statului
membru, iar transferul din rezervă către un alt agricultor nu
devine efectiv decât după notificarea acestui agricultor de către
autoritățile menționate anterior.

De asemenea, respectivele dispoziții trebuie să asigure faptul că partea
de drepturi, alta decât cea prevăzută la articolul 127 alineatul (1) para-
graful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, face obiectul
unei plăți de către statul membru, corespunzătoare celei generate de
un transfer direct între agricultori, ținând seama, în special, de
evoluția producției în statul membru în cauză. Această plată este
egală cu plata care va fi solicitată agricultorului ce va primi drepturi
echivalente de la rezerva națională.

Articolul 113

Drepturi parțiale

(1) În cazul în care calculele care trebuie efectuate în aplicarea arti-
colelor 105-112 nu au ca rezultat numere întregi, se ține seama numai
de prima zecimală.

(2) În măsura în care aplicarea dispozițiilor din prezenta secțiune are
ca rezultat drepturi parțiale la primă, fie pentru un agricultor, fie pentru
rezerva națională, respectivele drepturi parțiale se cumulează.

(3) În cazul în care un agricultor deține un drept parțial, acesta poate
determina numai acordarea fracțiunii corespunzătoare din cuantumul
unitar al primei și, după caz, din prima națională suplimentară
prevăzută la articolul 104 și din plata de extensificare prevăzută la
articolul 118.
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Articolul 114

Schema specială pentru juninci

(1) Statele membre care doresc să utilizeze posibilitatea prevăzută la
articolul 129 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003
informează Comisia cu privire la aceasta și, în același timp, comunică
Comisiei elementele pertinente care permit să se stabilească dacă
condițiile prevăzute la articolul 129 alineatul (1) din regulamentul
menționat anterior sunt îndeplinite.

Statele membre în cauză comunică, după caz, și plafoanele specifice pe
care le-au stabilit.

Comisia decide care sunt statele membre care îndeplinesc condițiile
prevăzute la articolul 129 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003.

Deciziile aplicabile în momentul intrării în vigoare a prezentului regu-
lament continuă să se aplice.

(2) Statele membre care îndeplinesc condițiile prevăzute la
articolul 129 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003
comunică Comisiei, înainte de data de 1 ianuarie a anului în cauză,
orice modificare adusă plafonului național specific pe care l-au stabilit.

(3) Statul membru care aplică schema specială stabilește criterii care
asigură faptul că prima se varsă crescătorilor al căror efectiv de juninci
este destinat reînnoirii efectivului de vaci. Aceste criterii pot include, în
special, o limită de vârstă și/sau condiții de rasă. Statul membru
informează Comisia, înainte de data de 1 ianuarie a anului în cauză,
cu privire la criteriile reținute. Orice modificare ulterioară trebuie adusă
la cunoștința Comisiei înainte de data de 1 ianuarie a anului în cauză.

(4) În cazul în care aplicarea reducerii proporționale prevăzute la
articolul 129 alineatul (1) paragraful al doilea din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003 nu are ca rezultat un număr întreg de animale eligibile
pentru ajutor, se acordă pentru partea zecimală o fracțiune corespun-
zătoare cuantumului unitar al primei și, după caz, o fracțiune corespun-
zătoare primei naționale suplimentare prevăzute la articolul 104 și plății
de extensificare prevăzute la articolul 118. În această privință, se ține
seama numai de prima zecimală.

(5) În statul membru care aplică schema specială, obligația stabilită la
articolul 125 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 privind
numărul minim de animale deținute trebuie îndeplinită în totalitate, fie
în ceea ce privește vacile care alăptează, în cazul în care agricultorul a
depus o cerere pentru vacile care alăptează, fie în ceea ce privește
junincile, în cazul în care agricultorul a depus o cerere pentru juninci.

(6) Dispozițiile articolelor 105-113 nu se aplică în cadrul schemei
speciale.

Articolul 115

Rotunjire a numărului de animale

În cazul în care rezultatul calculului numărului maxim de juninci care
corespunde unui procent din numărul pentru care se solicită prima,
astfel cum prevede articolul 125 alineatul (2) paragraful al doilea din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, nu este un număr întreg, acest număr
se rotunjește la numărul întreg inferior, în cazul în care este inferior
valorii de 0,5, și la numărul întreg superior, în cazul în care este egal
sau superior valorii de 0,5.
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SECȚIUNEA 4

Dispoziții comune privind prima specială și prima pentru vacile care
alăptează

S u b s e c ț i u n e a 1

D i s p o z i ț i i g e n e r a l e

Articolul 116

Cereri de primă specială și de primă pentru vacile care alăptează

(1) În cazul primei speciale și al primei pentru vacile care alăptează,
statele membre pot să solicite, din motive administrative, ca cererile de
plăți directe prevăzute la articolul 22 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003 să se refere la un număr minim de animale, cu
condiția ca acest număr să fie de cel mult trei.

(2) Fără a aduce atingere articolului 102 alineatul (2) și articolului
118c alineatul (2), statele membre pot stabili perioadele și datele pentru
depunerea cererilor de primă și numărul de cereri pe care un agricultor
le poate depune pentru fiecare schemă de primă și an calendaristic în
parte.

Articolul 117

Factor de densitate

(1) Pentru fiecare agricultor care, pentru același an calendaristic,
depune o cerere de plată directă prevăzută la articolul 22 din Regula-
mentul (CE) nr. 1782/2003, pentru o primă specială sau pentru o primă
pentru vacile care alăptează, autoritățile competente stabilesc numărul de
UVM (unități vite mari) corespunzător numărului de animale pentru care
se poate acorda o primă specială sau pentru o primă pentru vacile care
alăptează, ținându-se seama de suprafața furajeră a exploatației sale.

(2) Pentru stabilirea factorului de densitate prevăzut la articolul 131
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, se procedează după cum
urmează:

(a) se ține seama de cantitatea de lapte de referință individuală aflată la
dispoziția agricultorului la data de 31 martie a anului anterior înce-
putului perioadei de douăsprezece luni de aplicare a schemei de taxă
suplimentară care începe în anul calendaristic în cauză;

(b) numărul de vaci de lapte necesar pentru producția acestei cantități
de referință se calculează în conformitate cu dispozițiile prevăzute la
articolul 103 din prezentul regulament.

(3) Pentru stabilirea numărului de animale care pot beneficia de o
primă:

(a) numărul de hectare stabilit în conformitate cu normele prevăzute în
cadrul sistemului integrat se înmulțește cu factorul de densitate
prevăzut la articolul 131 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(b) din numărul astfel obținut se deduce numărul de UVM cores-
punzător numărului de vaci de lapte necesar pentru producția
cantității de referință de lapte aflat la dispoziția agricultorului;

(c) din numărul astfel obținut se deduce numărul de UVM cores-
punzător numărului de ovine și/sau de caprine pentru care se
depune cererea de primă.

Numărul final astfel obținut corespunde numărului maxim de UVM
pentru care se pot acorda prima specială sau prima pentru vacile care
alăptează.
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(4) Statele membre informează fiecare agricultor cu privire la factorul
de densitate stabilit în cazul său și la numărul de UVM care rezultă în
urma calculării lui și pentru care se poate acorda o primă.

S u b s e c ț i u n e a 2

S c h e m ă d e p l a t ă d e e x t e n s i f i c a r e

[ A r t i c o l u l 1 3 2 d i n R e g u l a m e n t u l ( C E )
n r . 1 7 8 2 / 2 0 0 3 ]

Articolul 118

Participare la schema de plată de extensificare

(1) Pentru a putea beneficia de plata de extensificare, agricultorul
trebuie să precizeze, în cererea de plată directă prevăzută la
articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, faptul că dorește
să participe la schema de plată de extensificare.

(2) Animalele despre care se consideră că au beneficiat de prima
specială în sensul articolului 88 nu pot beneficia de plata de extensi-
ficare.

Articolul 118a

Stabilirea factorului de densitate prin recensământ

(1) Pentru a verifica dacă numărul total de animale calculat în
conformitate cu articolul 132 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul
(CE) nr. 1782/2003 respectă cerințele privind factorul de densitate
definite la articolul 132 alineatul (2) din regulamentul menționat
anterior, statul membru stabilește anual cel puțin cinci date de recen-
sământ al animalelor și informează Comisia în acest sens.

Cu excepția cazului în care statul membru decide că se pot considera
zile de recensământ toate zilele din an, datele de recensământ se
distribuie în mod aleatoriu, astfel încât să fie reprezentative pentru
toată durata anului și trebuie modificate în fiecare an. De asemenea,
fiecare dată de recensământ se stabilește a posteriori și se aduce la
cunoștința agricultorului cel mai devreme la două săptămâni după
stabilirea sa.

(2) Recensământul animalelor la datele stabilite poate avea loc, la
alegerea statului membru, după una dintre următoarele metode:

(a) statul membru îi poate cere fiecărui agricultor să declare, pe baza
registrului de fermă, înainte de o dată care urmează a fi stabilită de
statul membru, numărul de UVM sau numărul de animale apar-
ținând fiecăreia din cele două categorii de bovine menționate în
tabelul de conversie inclus la articolul 131 alineatul (2) litera (a)
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(b) statul membru poate utiliza baza de date electronică menționată la
articolul 3 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 pentru a
stabili numărul de UVM, cu condiția ca respectiva bază de date să
ofere, în conformitate cu cerințele statului membru în cauză, garanții
suficiente privind acuratețea datelor pe care le conține în vederea
aplicării schemei de plată de extensificare.

(3) Numărul de UVM folosit pentru a stabili dacă agricultorul
respectă cerințele privind factorul de densitate definite la articolul 132
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 este media aritmetică
a numărului de UVM stabilite la datele de recensământ, cărora li se
adaugă numărul de UVM corespunzător ovinelor și caprinelor pentru
care s-au depus cereri de prime pentru același an calendaristic.
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Cu toate acestea, în cazul în care decide că se pot considera zile de
recensământ toate zilele din an, statul membru poate prevedea ca
numerele menționate la alineatul (2) literele (a) și (b) să fie calculate
pro rata temporis pentru durata prezenței animalelor în exploatație.

(4) Statul membru adoptă măsurile necesare în vederea punerii în
aplicare a articolului 29 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 în
cazul agricultorilor care, prin intermediul numărului de animale
anormal de scăzut pentru o perioadă a anului, creează în mod artificial
condițiile prevăzute la articolul 132 din respectivul regulament.

Articolul 118b

Stabilire simplificată a factorului de densitate

(1) Prin derogare de la articolul 118a, statul membru poate autoriza
agricultorii să opteze pentru o schemă simplificată de calculare a
factorului de densitate.

În acest caz, agricultorul trebuie să includă în cererea de ajutor:

(a) declarație conform căreia a respectat în fiecare zi factorul de
densitate maxim definit la articolul 132 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003 până la data depunerii cererii de ajutor,

(b) un angajament prin care se obligă să respecte zilnic factorul de
densitate menționat anterior, de la data depunerii cererii de ajutor
până la data de 31 decembrie a anului următor.

În cazul în care statul membru în cauză a optat să aplice articolul 132
alineatul (2) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003,
agricultorul trebuie să precizeze în cerere pe care dintre cei doi factori
de densitate maximi îl respectă. Agricultorul își poate modifica opțiunea
înainte de anunțarea vreunui control la fața locului privind numărul
animalelor deținute de acesta.

Agricultorul poate notifica autoritatea competentă în legătură cu
anularea angajamentului prevăzut la paragraful al doilea litera (b)
înainte de anunțarea vreunui control la fața locului privind numărul
animalelor deținute de acesta. În acest caz, el nu îndeplinește condițiile
pentru acordarea plății de extensificare.

Declarația și angajamentul menționate la paragraful al doilea sunt
supuse dispozițiilor de control și sancțiunilor prevăzute în cadrul
sistemului integrat.

(2) În cazul în care statul membru în cauză optează să aplice sau să
înceteze punerea în aplicare a opțiunii prevăzute la articolul 132
alineatul (2) paragraful al doilea din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, acesta informează Comisia în legătură cu aceasta
înainte de data de 1 ianuarie a anului calendaristic în cauză.

Articolul 118c

Agricultor din zona de munte

(1) Statele membre care doresc să recurgă la posibilitatea prevăzută
la articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003
informează Comisia cu privire la aceasta și, în același timp, comunică
Comisiei elementele pertinente care permit să se stabilească dacă se
îndeplinesc condițiile prevăzute la prezentul articol.

În sensul aplicării articolului 132 alineatul (4) din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, este considerat „agricultor din zona de munte” agri-
cultorul:

(a) a cărui exploatație se află în zonă de munte sau
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(b) a cărui suprafață furajeră se află în proporție de cel puțin 50 % în
zonă de munte.

Comisia decide care sunt statele membre care îndeplinesc condițiile
prevăzute la articolul 132 alineatul (4) din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003.

Deciziile aplicabile la data intrării în vigoare a prezentului regulament
continuă să se aplice.

(2) Fără a aduce atingere articolului 118 alineatul (1), agricultorul
care dorește să beneficieze de plata de extensificare în temeiul
alineatului (1) din prezentul articol trebuie să precizeze acest lucru în
cererea de ajutor. El trebuie să dețină, pe o perioadă de cel puțin șase
luni consecutive de la data depunerii cererii prevăzute la articolul 118,
un număr de vaci de lapte cel puțin egal cu numărul de vaci de lapte
pentru care s-a solicitat plata de extensificare. Această perioadă de
deținere de șase luni începe în ziua următoare celei în care s-a depus
cererea.

Cererile trebuie depuse într-o perioadă globală de șase luni în decursul
unui an calendaristic care urmează a fi stabilită de statul membru.

Statul membru poate prevedea perioade de depunere distincte în cadrul
aceastei perioade globale.

Articolul 118d

Număr maxim de vaci de lapte eligibile pentru a beneficia de plată

Numărul de vaci de lapte pentru care se acordă plata de extensificare
unui agricultor nu poate depăși unul din următoarele numere:

(a) numărul de vaci de lapte necesar pentru producția cantității de lapte
de referință individuală aflată la dispoziția agricultorului menționat
anterior la data de 31 martie anterioară începutului perioadei de
douăsprezece luni de aplicare a schemei de taxă suplimentară care
începe în anul calendaristic în cauză, acest număr de vaci fiind
calculat pe baza randamentului mediu de lapte definit în anexa XVI;

(b) numărul total de vaci aflate pe exploatație, stabilit în conformitate
cu articolul 118a, din care se scade numărul de vaci care alăptează
corespunzător plafonului individual.

Articolul 119

Dispoziții generale

(1) Comisiei îi este comunicată de către statele membre înainte de
data de 1 ianuarie a anului în cauză definiția „pășunilor” pe care o vor
folosi în sensul aplicării articolului 132 alineatul (3) litera (c) din Regu-
lamentul (CE) nr. 1782/2003.

(2) Pentru calculul factorului de densitate în conformitate cu prezenta
subsecțiune nu se ține seama decât de primele două zecimale.

(3) În cazurile în care, ca urmare a deciziei autorităților sanitar-vete-
rinare competente, nici un animal nu poate părăsi unitatea de producție
decât în vederea sacrificării, numărul de unități de bovine adulte înre-
gistrate pe exploatație se înmulțește cu un coeficient de 0,8 în sensul
aplicării prezentei subsecțiuni.

Această măsură se limitează numai la perioada în care se aplică decizia
prevăzută la primul paragraf, majorată cu douăzeci de zile, cu condiția
ca agricultorul să fi informat autoritatea competentă cu privire la
prezența animalelor în cauză, în scris, în termen de zece zile lucrătoare
de la data deciziei și să fi luat toate măsurile necesare pentru a se
preveni și/sau limita apariția epizootiei.
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SECȚIUNEA 5

Primă pentru sacrificare

[Articolul 130 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Articolul 120

Statul membru poate prevedea ca, pentru a beneficia de prima pentru
sacrificare pentru un anumit an calendaristic, fiecare agricultor să
depună, până la data depunerii primei cereri pentru anul calendaristic
în curs, o declarație de participare.

Cu toate acestea, în cazul în care agricultorul nu își modifică declarația
de participare, statul membru poate admite continuarea perioadei de
valabilitate a declarației anterioare.

Articolul 121

Cereri

(1) Cererea de ajutor trebuie să includă informațiile necesare pentru
plata primei de sacrificare, în special data nașterii animalului, în cazul
animalelor născute după 1 ianuarie 1998.

Cererea de ajutor se depune într-un termen care urmează a fi stabilit de
statul membru, care nu poate depăși șase luni de la data sacrificării
animalului sau, în caz de export, de la data ieșirii de pe teritoriul
vamal al Comunității și care nu se poate încheia după sfârșitul lunii
februarie a anului următor, cu excepția cazurilor excepționale stabilite de
statul membru în cauză în caz de expediere sau de export. Fără a aduce
atingere acestui termen, statele membre pot stabili perioadele și datele
de depunere a cererilor de ajutor, precum și numărul cererilor pe care un
agricultor le poate depune într-un an calendaristic.

Statele membre pot admite ca cererea să fie depusă de o altă persoană
decât agricultorul. În acest caz, trebuie specificate numele și adresa
agricultorului care poate beneficia de prima de sacrificare.

Pe lângă cerințele stabilite în cadrul sistemului integrat, fiecare cerere
conține:

(a) în cazul acordării ajutorului la data sacrificării, un certificat eliberat
de abator sau orice document stabilit sau prevăzut de abator
conținând cel puțin aceleași indicații, care să ateste:

(i) numele și adresa abatorului (sau un cod echivalent);

(ii) data sacrificării, numerele de identificare și numerele de sacri-
ficare a animalelor;

(iii) în cazul vițeilor, greutatea carcasei, cu excepția cazului în care
se aplică articolul 122 alineatul (4);

(b) în cazul exportării animalului către o țară terță:

(i) numele și adresa exportatorului (sau un cod echivalent);

(ii) numerele de identificare a animalelor;

(iii) declarația de export care să specifice vârsta în cazul animalelor
născute după 1 ianuarie 1998 și, în cazul vițeilor, cu excepția
cazului în care se aplică articolul 122 alineatul (4), greutatea
animalului viu, această greutate neputând depăși 300 kg;

(iv) dovada ieșirii de pe teritoriul vamal al Comunității, la fel ca în
cazul restituirilor la export.

Cu toate acestea, statul membru poate prevedea că transmiterea infor-
mațiilor prevăzute la paragraful al patrulea literele (a) și (b) se realizează
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prin intermediul unuia sau mai multor organisme desemnate de statul
membru, această transmitere putându-se efectua și pe cale electronică.

Statul membru procedează la un control regulat și inopinat privind
acuratețea certificatelor sau documentelor eliberate, precum și, după
caz, a informațiilor prevăzute la paragraful al patrulea.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot prevedea că
informațiile privind sacrificarea animalelor care au fost înregistrate în
bazele de date menționate la articolul 3 litera (b) din Regulamentul (CE)
nr. 1760/2000, transmise prin intermediul abatoarelor către administrația
competentă, se pot considera cerere de primă pentru sacrificare din
partea agricultorului, cu condiția ca respectivele baze de date să ofere,
în conformitate cu cerințele statului membru în cauză, garanții suficiente
privind acuratețea datelor pe care le conțin în sensul punerii în aplicare a
schemei de primă pentru sacrificare și, după caz, a plății la data sacri-
ficării a primei speciale și/sau a plăților suplimentare în cazul în care
acestea sunt acordate la data sacrificării, și/sau a primei de desezona-
lizare.

Cu toate acestea, statul membru poate prevedea că este necesară o
cerere. În acest caz, el poate determina tipurile de date care trebuie să
însoțească cererea.

Statele membre care decid să aplice prezentul alineat informează
Comisia cu privire la orice modificare ulterioară înainte de a o pune
în aplicare.

Statele membre se asigură că datele puse la dispoziția agenției de plată
conțin toate informațiile necesare pentru plata primei pentru sacrificare,
în special:

(a) tipurile și cantitățile de animale prevăzute la articolul 130 alineatul
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, sacrificate în decursul
anului în cauză;

(b) datele privind respectarea condițiilor de vârstă și de greutate a
carcasei animalelor prevăzute la articolul menționat anterior și a
perioadei de deținere prevăzute la articolul 123 din prezentul regu-
lament;

(c) după caz, datele necesare pentru plata primei speciale la data sacri-
ficării și/sau pentru plățile suplimentare în cazul în care acestea sunt
vărsate la data sacrificării, și/sau pentru plata primei de desezona-
lizare.

(3) În cazul animalelor care au făcut obiectul unui schimb intraco-
munitar după perioada de deținere prevăzută la articolul 123, chiar dacă
statul membru în care are loc sacrificarea a optat să aplice derogarea
prevăzută la alineatul (2) din prezentul articol, abatorul întocmește docu-
mentul prevăzut la alineatul (1) paragraful al patrulea litera (a) din
prezentul articol.

Cu toate acestea, în caz de compatibilitate a sistemelor informatice de
schimburi de date, două state membre pot conveni asupra aplicării între
ele a sistemului prevăzut la alineatul (2).

Statele membre își acordă asistență reciprocă în vederea asigurării unui
control eficient privind autenticitatea documentelor transmise și/sau
acuratețea datelor schimbate. În acest scop, statul membru în care se
efectuează plata îi transmite în mod regulat statului membru în care are
loc sacrificarea un rezumat, grupat de către abator, al certificatelor de
sacrificare (sau al informațiilor echivalente) primite de la statul membru
din urmă.
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Articolul 122

Greutate și prezentare a carcaselor

(1) În sensul aplicării articolului 130 alineatul (1) litera (b) din Regu-
lamentul (CE) nr. 1782/2003, carcasa de vițel se prezintă după jupuire,
eviscerare și sângerare, fără cap și fără picioare, cu ficat, rinichi și
grăsime perirenală.

(2) Greutatea care trebuie luată în considerare este cea a carcasei
după răcire sau a carcasei înainte de răcire, stabilită cât mai curând
posibil după sacrificare, din care se scade 2 %.

(3) În cazul în care carcasa se prezintă fără ficat, rinichi și/sau fără
grăsime perirenală, la greutatea acesteia se adaugă:

(a) 3,5 kg pentru ficat;

(b) 0,5 kg pentru rinichi;

(c) 3,5 kg pentru grăsimea perirenală.

(4) Statul membru poate prevedea că, în cazul unui vițel mai mic de
șase luni la data sacrificării sau a exportului, condiția de greutate
prevăzută la articolul 130 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul
(CE) nr. 1782/2003 se consideră respectată.

În cazul în care greutatea carcasei nu poate fi stabilită în abator, condiția
de greutate prevăzută la articolul 130 alineatul (1) litera (b) din Regu-
lamentul (CE) nr. 1782/2003 se consideră respectată în cazul în care
greutatea animalului viu nu depășește 300 kg

Articolul 123

Beneficiar al primei

(1) Prima se varsă agricultorului care a deținut animalul pe o
perioadă de deținere de minimum două luni și care s-a încheiat cu
mai puțin de o lună înainte de sacrificare sau cu mai puțin două luni
înainte de exportarea animalului.

(2) În cazul vițeilor sacrificați înainte de vârsta de trei luni, perioada
de deținere este de o lună.

Articolul 124

Plafoane naționale

(1) Plafoanele naționale prevăzute la articolul 130 alineatele (1) și (3)
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sunt stabilite în anexa XVII la
prezentul regulament.

(2) În cazul în care aplicarea reducerii proporționale prevăzute la
articolul 130 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 nu
are ca rezultat un număr întreg de animale eligibile, se acordă pentru
partea zecimală o fracțiune corespunzătoare cuantumului unitar al
primei. În acest scop, nu se ia în considerare decât prima zecimală.
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SECȚIUNEA 6

Plăți suplimentare

[Articolele 133-136 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Articolul 125

Modalități naționale

Dintre detaliile privind modalitățile naționale prevăzute la articolul 137
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 fac parte:

1. pentru plățile pe cap de animal, după caz:

(a) cuantumurile orientative pe cap de animal pentru fiecare
categorie de animale și modalitățile de acordare;

(b) o estimare orientativă a cheltuielilor totale pentru fiecare
categorie de animale, precizându-se dacă aceste plăți se vor
efectua sub forma unui supliment la prima pentru sacrificare și
numărul animalelor în cauză;

(c) cerințele specifice privind factorul de densitate, cu excepția
cazurilor de plată sub formă de supliment la prima pentru sacri-
ficare;

(d) limita numărului de masculi din specia bovină pe exploatație,
după caz;

(e) alte informații privind normele de aplicare.

Categoriile de animale menționate le literele (a) și (b) sunt: taurii,
boii, vacile care alăptează, vacile de lapte, junincile care pot
beneficia de prima pentru vacile care alăptează și celelalte juninci,
sau orice subgrupă de animale stabilită de statul membru și inclusă în
aceste categorii;

2. pentru plățile pe suprafață, după caz:

(a) calculul suprafețelor regionale de bază;

(b) cuantumurile orientative pe hectar;

(c) o estimare orientativă a cheltuielilor totale și a numărului de
hectare în cauză;

(d) alte informații privind normele de aplicare.

SECȚIUNEA 7

Dispoziții generale

Articolul 126

Plata avansurilor

(1) În conformitate cu articolul 28 alineatul (3) litera (b) din Regu-
lamentul (CE) nr. 1782/2003, pe baza rezultatelor controalelor adminis-
trative și a controalelor la fața locului, autoritatea competentă varsă
agricultorului, pentru numărul de animale considerate eligibile pentru
ajutor, un avans egal cu 60 % din cuantumul primei speciale, al
primei pentru vacile care alăptează și al primei pentru sacrificare.

În cazul primei speciale, al schemei speciale pentru juninci prevăzute la
articolul 114 și al primei pentru sacrificare, procentul avansului poate fi
redus de către statul membru, dar fără a scădea sub 40 %.

De asemenea, pe baza rezultatelor controalelor administrative și a
controalelor la fața locului, statul membru poate decide să verse agri-
cultorului un avans egal cu maxim 60 % din cuantumul plăților supli-

▼B

2004R1973 — RO — 01.01.2008 — 011.001— 72



mentare prevăzute la articolul 133 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003.

Avansul nu poate fi vărsat decât de la data de 16 octombrie a anului
calendaristic pentru care se solicită prima sau pentru care se acordă plata
suplimentară.

(2) Cuantumul plății definitive a primei sau a plății suplimentare este
egal cu diferența dintre avansul și cuantumul primei sau cuantumul
plății suplimentare la care are dreptul agricultorul.

Articolul 127

An de imputare

(1) Data de depunere a cererii constituie faptul generator pentru a
stabili anul de imputare al animalelor care fac obiectul schemelor de
primă specială, de primă pentru vacile care alăptează, de primă de
desezonalizare și de plată de extensificare și numărul de UVM care
trebuie reținut pentru calcularea factorului de densitate.

Cu toate acestea, în cazul în care prima specială se acordă în confor-
mitate cu articolul 93, cuantumul aplicabil al primei este cel valabil la
data de 31 decembrie a anului în decursul căruia a avut loc sacrificarea
sau exportul, în cazurile următoare:

(a) în cazul în care animalul a fost sacrificat sau exportat până la
31 decembrie,

(b) în cazul în care cererea de primă pentru acest animal se depune
după această dată.

(2) În ceea ce privește prima pentru sacrificare, pentru aplicarea
cuantumului de ajutor și pentru calcularea reducerii proporționale în
conformitate cu articolul 124, anul de imputare este anul sacrificării
sau al exportului.

▼M3
__________

▼B

Articolul 129

Sancțiuni privind utilizarea sau deținerea ilegală a anumitor
substanțe sau produse

În cazurile de recidivă privind utilizarea sau deținerea ilegală a anumitor
substanțe sau produse neautorizate în conformitate cu normele comu-
nitare pertinente în sectorul veterinar, statele membre stabilesc, în
funcție de gravitatea infracțiunii, durata perioadei de excludere de la
schemele de ajutor prevăzută la articolul 140 alineatul (1) paragraful
al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Articolul 130

Stabilire a cantității de lapte de referință individuală

Până la sfârșitul celei de-a unsprezecea perioade prevăzute la articolul 1
din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003, prin derogare de la articolul 102
alineatul (1) litera (a), de la articolul 117 alineatul (2) litera (a) și de la
articolul 118d litera (a) din prezentul regulament, un stat membru poate
decide că, în cazul producătorilor de lapte care eliberează sau preiau, în
totalitate sau parțial, cantitățile de referință individuale de la 31 martie,
respectiv de la 1 aprilie, în conformitate cu articolul 5 litera (j) și cu
articolul 5 litera (k) din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 sau în
aplicarea dispozițiilor naționale adoptate în vederea punerii în aplicare
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a articolelor 16 - 18 din prezentul regulament, data de 1 aprilie este data
la care trebuie stabilite:

(a) cantitatea de lapte de referință individuală maximă disponibilă
pentru a beneficia de prima pentru vacile care alăptează și
numărul maxim de vaci care alăptează;

(b) plățile suplimentare acordate pe cap de animal pentru vacile care
alăptează;

(c) numărul de vaci care alăptează în vederea acordării plății de exten-
sificare pentru vacile care alăptează deținute în exploatații din zonă
de munte;

(d) factorul de densitate.

Articolul 130a

Stabilire a perioadei de deținere

Ultima zi a perioadelor de deținere prevăzute la articolul 90, la
articolul 94 alineatul (1), la articolul 101, la articolul 118c alineatul
(2) și la articolul 123 este ziua, lucrătoare sau nu, care precedă zilei
cu același număr cu al zilei de începere a perioadei.

Articolul 131

Comunicare

(1) În cazul aplicării articolului 68 alineatul (1) din Regulamentul
(CE) nr. 1782/2003 Comisiei îi sunt comunicate de către statele
membre:

▼M8
(a) până la 1 martie, pentru datele referitoare la anul precedent,

numărul de viței pentru care s-a depus cerere de primă pentru
abatorizare, cu precizarea dacă animalele au fost abatorizate sau
exportate;

▼B
(b) până la data de 31 iulie a fiecărui an și pentru anul calendaristic

anterior:

(i) numărul de viței pentru care s-a acordat efectiv prima de sacri-
ficare, specificându-se dacă acordarea ajutorului s-a efectuat la
data sacrificării sau a exportului și numărul agricultorilor în
cauză;

(ii) numărul de viței pentru care nu s-a acordat prima pentru sacri-
ficare pentru anul calendaristic anterior ca urmare a aplicării
plafoanelor naționale.

(2) În cazul aplicării articolului 68 alineatul (2) litera (a) punctele (i)
și (ii) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, Comisiei îi sunt comu-
nicate de către statele membre:

▼M9
(a) anual pentru informații cu privire la anul precedent:

(i) până la 1 februarie, numărul vacilor care au făcut obiectul unei
cereri de primă pentru vaca care alăptează, fiind împărțit în
funcție de schemele menționate la articolul 125 alineatul (2)
literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(ii) până la 1 martie, numărul bovinelor altele decât vițeii care au
făcut obiectul unei cereri de primă pentru abatorizare,
precizând dacă animalele au fost abatorizate sau exportate.
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(b) până la data de 31 iulie a fiecărui an și pentru anul calendaristic
anterior:

(i) numărul de vaci și de juninci pentru care s-a acordat efectiv
prima pentru vacile care alăptează, defalcându-l în confor-
mitate cu schemele prevăzute la articolul 125 alineatul (2)
literele (a) și (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și
numărul agricultorilor în cauză pentru fiecare schemă în parte;

(ii) după caz, numărul de animale pentru care nu s-a acordat
prima pentru anul calendaristic anterior ca urmare a aplicării
plafonului național special pentru juninci;

(iii) după caz, acordarea primei naționale suplimentare primei
pentru vacile care alăptează, menționându-se:

— condițiile de acordare;

— cuantumul acordat pe cap de animal;

(iv) numărul de bovine, altele decât vițeii, pentru care s-a acordat
efectiv prima pentru sacrificare, specificându-se dacă
acordarea ajutorului s-a efectuat la data sacrificării sau a
exportului și numărul agricultorilor în cauză;

(v) numărul de bovine, altele decât vițeii, pentru care nu s-a
acordat prima pentru sacrificare pentru anul calendaristic
anterior ca urmare a aplicării plafoanelor naționale.

(3) În cazul aplicării articolului 68 alineatul (2) litera (b) punctul (i)
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, Comisiei îi sunt comunicate de
către statele membre:

▼M8
(a) până la 1 martie, pentru datele referitoare la anul precedent,

numărul de bovine, altele decât vițeii, pentru care s-a depus
cerere de primă pentru abatorizare, cu precizarea dacă animalele
au fost abatorizate sau exportate;

▼B
(b) până la data de 31 iulie a fiecărui an și pentru anul calendaristic

anterior:

(i) numărul de bovine, altele decât vițeii, pentru care s-a acordat
efectiv prima pentru sacrificare, precizându-se dacă animalele
au fost sacrificate sau exportate și numărul agricultorilor în
cauză;

(ii) numărul de bovine, altele decât vițeii, pentru care nu s-a
acordat prima pentru sacrificare pentru anul calendaristic
anterior ca urmare a aplicării plafoanelor naționale.

(4) În cazul aplicării articolului 68 alineatul (2) litera (b) punctul (ii)
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, Comisiei îi sunt comunicate de
către statele membre:

▼M8
(a) până la 1 februarie, pentru datele referitoare la anul precedent,

numărul de bovine masculi pentru care s-a depus cerere de
primă specială, repartizată pe grupe de vârstă și pe tip de animal
(taur sau bou);

▼B
(b) până la data de 31 iulie a fiecărui an și pentru anul calendaristic

anterior:

(i) numărul de masculi din specia bovină pentru care s-a acordat
efectiv prima specială, defalcat pe categorie de vârstă și pe tip
de animal (taur sau bou) și numărul agricultorilor în cauză;

(ii) numărul de animale, defalcat pe categorie de vârstă, pentru
care nu s-a acordat prima specială pentru anul calendaristic
anterior ca urmare a aplicării plafonului regional.

▼B
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(5) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, până la data
de 31 iulie a fiecărui an și pentru anul calendaristic anterior, cuantu-
murile primelor vărsate efectiv, în funcție de opțiunea reținută pentru
punerea în aplicare parțială a schemei de plată unică, după aplicarea
reducerii stabilite la articolul 139 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003.

(6) În cazul aplicării articolului 71 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre:

▼M8
(a) după caz, în fiecare an până la 1 februarie, pentru datele referitoare

la anul precedent, numărul de animale pentru care a fost acordată
efectiv prima pentru desezonalizare, repartizată în funcție de prima
sau a doua tranșă a primei speciale de care s-a beneficiat și
numărul de agricultori corespunzător pentru fiecare din cele două
grupe de vârstă;

▼B
(b) până la data de 31 iulie a fiecărui an și pentru anul calendaristic

anterior:

(i) numărul de masculi din specia bovină, defalcat în funcție de
limitele stabilite la articolul 132 alineatul (2) din Regula-
mentul (CE) nr. 1782/2003, pentru care s-a acordat efectiv
plata de extensificare și numărul agricultorilor în cauză,
defalcat în funcție de respectivele limite;

(ii) numărul de vaci și de juninci, defalcat în funcție de limitele
stabilite la articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, pentru care s-a acordat efectiv plata de exten-
sificare și numărul agricultorilor în cauză, defalcat în funcție
de aceste limite;

(iii) numărul de vaci de lapte pentru care s-a acordat efectiv plata
de extensificare;

(iv) numărul de animale pentru care s-au acordat efectiv primele
scutite de aplicarea factorului de densitate și numărul agricul-
torilor în cauză.

(7) Statele membre comunică elementele menționate la prezentul
articol utilizând tabelele incluse în anexele XVIII și XIX.

SECȚIUNEA 8

Dispoziții tranzitorii și finale

Articolul 132

Dispoziții tranzitorii

Obligația identificării și a înregistrării animalelor stabilită la
articolul 138 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se aplică în cazul
animalelor născute înainte de 1 ianuarie 1998, în conformitate cu
procedura prevăzută de Directiva 92/102/CEE a Consiliului (1), cu
excepția animalelor care fac obiectul unui schimb intracomunitar.

Articolul 133

Dispoziții aplicabile pe perioada de tranziție prevăzută la
articolul 71 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003

Fără a aduce atingere celorlalte articole din prezentul capitol, articolele
96, 97, 98, 117 - 119 și 125 se aplică în decursul anilor calendaristici

▼B
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2005 și 2006 în măsura în care statele membre decid să recurgă la
posibilitatea prevăzută la articolul 71 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003.

CAPITOLUL 14

SCHEMA DE PLATĂ UNICĂ PE SUPRAFAȚĂ

[Articolul 143b din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Articolul 134

Suprafață minimă eligibilă pe exploatație

Suprafața minimă eligibilă pentru ajutorul pe exploatație pentru care se
pot solicita plăți peste de pragul de 0,3 ha, astfel cum prevede
articolul 143b alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, este
stabilită în anexa XX.

Articolul 135

Suprafețe agricole

Suprafețele agricole care fac obiectul schemei de plată unică pe
suprafață, astfel cum sunt prevăzute la articolul 143b alineatul (4) din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, sunt stabilite în anexa XXI.

▼M11

Articolul 136

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 796/2004

Fără a aduce atingere articolului 143b alineatul (6) paragraful al treilea
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, Regulamentul (CE) nr. 796/2004
se aplică schemei de plată unică pe suprafață, cu excepția articolului 7,
articolului 8 alineatul (2) literele (b) și (c), articolului 12 alineatul (1)
litera (c), articolului 12 alineatul (2), articolului 13 alineatele (2)-(8),
articolului 14 alineatele (2) și (3), articolelor 16 și 17, articolului 21
alineatul (3), articolului 24 alineatul (1) literele (b), (d) și (e), articolului
26 alineatul (1) literele (a), (b) și (c), articolului 26 alineatul (2) literele
(b), (c) și (d), articolului 27 alineatul (2) literele (g), (h), (i) și (j),
articolului 28 alineatul (1) litera (d), ►M12 __________ ◄ arti-
colului 31, articolelor 34-40, articolului 49 alineatul (2), articolului 50
alineatele (2), (4), (5) și (6), articolelor 51-64, articolului 69 și arti-
colului 71 alineatul (1).

▼B

Articolul 137

Cerere de plată unică pe suprafață

(1) Cererea de plată unică pe suprafață este considerată cerere unică
în sensul articolului 2 alineatul (11) din Regulamentul (CE)
nr. 796/2004, în sensul aplicării regulamentului menționat anterior.

(2) Cererea de plată unică pe suprafață menționează zonele eligibile
în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 143b alineatul (5) din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

▼B
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Articolul 138

Reduceri și excluderi privind condițiile de eligibilitate

(1) Cu excepția cazurilor de forță majoră sau a circumstanțelor
excepționale astfel cum au fost definite la articolul 72 din Regulamentul
(CE) nr. 796/2004, atunci când, în urma unui control administrativ sau a
unui control la fața locului, s-a constatat că diferența stabilită între
suprafața declarată și suprafața determinată în conformitate cu
articolul 2 punctul 22 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 este mai
mare de 3 %, dar mai mică sau egală cu 30 % din suprafața stabilită, din
cuantumul care trebuie acordat pentru schema de plată unică pe
suprafață se deduce, pentru anul în cauză, de două ori diferența
constatată.

În cazul în care diferența este mai mare de 30 % din suprafața stabilită,
pentru anul în cauză nu se acordă nici un ajutor.

În cazul în care diferența este mai mare de 50 %, agricultorul este
exclus încă o dată de la ajutor cu un cuantum corespunzător diferenței
între suprafața declarată și suprafața determinată. Cuantumul cores-
punzător se deduce din plățile pentru ajutoare de care agricultorul
poate beneficia pentru cererile pe care le depune în decursul celor trei
ani calendaristici ulteriori anului în care s-a făcut constatarea.

(2) ►M12 Atunci când diferențele dintre suprafața declarată și
suprafața determinată rezultă ca urmare a unor nereguli intenționate,
ajutorul de care agricultorul ar fi putut beneficia nu se acordă pentru
anul calendaristic respectiv în cazul în care diferența depășește 0,5 %
din suprafața determinată sau este mai mare de un hectar. ◄

De asemenea, în cazul în care diferența este mai mare de 20 % din
suprafața stabilită, agricultorul este exclus de la ajutor cu un cuantum
corespunzător diferenței între suprafața declarată și suprafața deter-
minată. Cuantumul corespunzător se deduce din plățile pentru ajutoare
de care agricultorul poate beneficia pentru cererile pe care le depune în
decursul celor trei ani calendaristici ulteriori anului în care s-a făcut
constatarea.

(3) În vederea stabilirii suprafeței determinate în conformitate cu
articolul 2 punctul 22 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004, se aplică
articolul 143b alineatul (5) și articolul 143b alineatul (6) primul paragraf
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 și articolul 137 din prezentul
regulament.

CAPITOLUL 15

PLĂȚI DIRECTE NAȚIONALE SUPLIMENTARE

[Articolul 143c din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003]

Articolul 139

Coeficient de reducere

În cazul în care, într-un anumit sector, plățile directe naționale supli-
mentare depășesc nivelul maxim autorizat de Comisie în conformitate
cu articolul 143c alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003,
cuantumul plăților directe naționale suplimentare din sectorul în cauză
se reduce proporțional prin aplicarea unui coeficient de reducere.

▼M13

Articolul 139a

Condiții de eligibilitate

(1) În sensul articolului 143c din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003,
plata directă corespunzătoare „aplicabilă la acea dată statelor membre

▼B
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din Comunitate, în compunerea acesteia la data de 30 aprilie 2004”
menționată la articolul respectiv alineatul (2) al patrulea paragraf
înseamnă orice plată directă inclusă în anexa I la regulamentul în
cauză, care este acordată în anul de aplicare a plăților directe
naționale complementare și ale cărei condiții de eligibilitate sunt
similare celor impuse în cazul plății directe naționale complementare
respective.

(2) La aplicarea articolului 143c alineatul (7) a doua liniuță din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, Comisia va ține în special cont de
cadrele financiare (sub)sectoriale specifice menționate la articolul 143c
alineatul (5) din regulamentul respectiv și de condițiile de eligibilitate
referitoare la plata directă corespunzătoare aplicabilă în acel moment în
statele membre ale Comunității, în compunerea acesteia la data de
30 aprilie 2004.

▼B

Articolul 140

Controale și sancțiuni

▼M13
(1) Pentru plățile directe naționale complementare cofinanțate în
conformitate cu articolul 33h din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999
sau, în cazul Bulgariei și al României, în conformitate cu secțiunea I
punctul E din anexa VIII la Actul de aderare a Bulgariei și a României,
se aplică Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

▼B
(2) În lipsa cofinanțărilor, noile state membre în cauză efectuează
controalele adecvate a garanta respectarea condițiilor de acordare a
plăților directe naționale suplimentare, definite pe baza autorizării
eliberate de Comisie în conformitate cu articolul 143c alineatul (7)
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Articolul 141

Comunicări

Noile state membre furnizează, sub formă de raport, informațiile privind
măsurile de punere în aplicare a plăților directe naționale suplimentare
înainte de data de 30 iunie a anului următor acestei puneri în aplicare.
Raportul menționat anterior conține cel puțin următoarele elemente:

(a) orice modificare de situație care afectează plățile directe naționale
suplimentare;

(b) numărul beneficiarilor, al hectarelor sau al unităților de plată
vărsate, pentru fiecare plată directă națională suplimentară în parte;

(c) un raport privind controalele efectuate și sancțiunile aplicate în
conformitate cu articolul 140.

Articolul 142

Ajutoare de stat

Plățile directe naționale suplimentare care nu sunt vărsate în confor-
mitate cu autorizarea acordată de Comisie și prevăzută la
articolul 143c alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se
consideră ajutoare de stat ilegale în conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 659/1999 (1).

▼M13
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CAPITOLUL 15a

PLATA SEPARATĂ PENTRU ZAHĂR

Articolul 142a

Aplicarea Regulamentului (CE) nr. 796/2004

În ceea ce priveș™te plata separată pentru zahăr, stabilită la
articolul 143ba din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, se aplică arti-
colele 5, 10, 18-22, 65, 66, 67, 70, 71a, 72 și 73 din Regulamentul (CE)
nr. 796/2004.

▼B

CAPITOLUL 16

UTILIZAREA TERENURILOR RETRASE DIN CIRCUITUL AGRICOL
PENTRU PRODUCȚIA DE MATERII PRIME

SECȚIUNEA 1

Obiect și definiții

Articolul 143

Obiect

(1) Terenurile retrase din circuitul agricol care fac obiectul schemelor
de sprijin direct prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 pot fi
utilizate, în conformitate cu articolul 55 litera (b) și cu articolul 107
alineatul (3) prima liniuță din regulamentul menționat anterior, pentru
producția de materii prime utilizate la fabricarea în Comunitate de
produse care nu sunt destinate consumului uman sau animal în condițiile
prevăzute în prezentul capitol.

▼M7
(2) Sfecla de zahăr, topinamburul și rădăcina de cicoare pot fi
cultivate pe terenuri scoase din circuitul agricol cu condiția ca:

▼M11
(a) toate produsele intermediare din sfeclă de zahăr se utilizează în

scopul producerii produselor energetice și toate produsele
auxiliare care conțin zahăr se utilizează în conformitate cu Regu-
lamentul (CE) nr. 318/2006;

▼M7
(b) rădăcinile de cicoare și topinamburul să nu fie supuse unui proces

de hidroliză definit de Regulamentul (CE) nr. 314/2002 fie în
aceeași stare, fie ca produs intermediar, precum inulina, sau
coprodus, precum oligofructoza, sau ca eventual subprodus.

▼B

Articolul 144

Definiții

În sensul prezentului capitol, prin:

(a) „solicitant” se înțelege agricultorul care utilizează terenurile retrase
din circuitul agricol în conformitate cu articolul 55 alineatul (b) și
cu articolul 107 alineatul (3) prima liniuță din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003;

(b) „colector” se înțelege persoana semnatară a contractului prevăzut la
articolul 147, care achiziționează pe cont propriu materiile prime

▼M7
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prevăzute la articolul 145 și destinate scopurilor prevăzute în anexa
XXIII;

▼M12
(c) prin „prim operator” se înțelege orice utilizator de materii prime

agricole, cu excepția solicitanților care utilizează materii prime în
cadrul exploatației, care procedează la transformarea primară a
acestor materii în vederea obținerii unuia sau a mai multora dintre
produsele prevăzute în anexa XXIII la prezentul regulament.

▼B

SECȚIUNEA 2

Contract

Articolul 145

Utilizarea materiei prime

(1) Pe suprafețele retrase din circuitul agricol se poate cultiva orice
materie primă agricolă în conformitate cu articolul 53 litera (b) și
articolul 107 alineatul (3) prima liniuță din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003.

Valoarea economică a produselor utilizate în scopurile nealimentare
prevăzute în anexa XXIII din prezentul regulament, obținute în urma
transformării materiilor prime, trebuie să fie mai ridicată decât cea a
tuturor celorlalte produse destinate altor utilizări și obținute în urma
aceleiași transformări, în conformitate cu metoda de evaluare
prevăzută la articolul 163 alineatul (3) din prezentul regulament.

(2) Materiile prime prevăzute la alineatul (1) trebuie să facă obiectul
unui contract în conformitate cu articolul 147 fără a aduce atingere
articolului 148.

(3) Solicitantul livrează toată materia primă recoltată fie colectorului,
fie primului operator care o primește și care garantează utilizarea în
cadrul Comunității a unei cantități echivalente cu această materie
primă la fabricarea unuia sau mai multora dintre produsele finite
destinate scopurilor nealimentare prevăzute în anexa XXIII.

În cazul în care primul operator utilizează materia primă recoltată efectiv
în scopul fabricării unui produs intermediar sau a unui subprodus, atunci
poate utiliza o cantitate echivalentă a acestui produs intermediar sau a
acestui subprodus pentru fabricarea unuia sau mai multora dintre
produsele finite prevăzute la primul paragraf.

În cazul prevăzut la al doilea paragraf sau în cazul în care colectorul
vinde o cantitate echivalentă cu materia primă recoltată, primul operator
sau colectorul informează autoritatea competentă pe lângă care s-a
constituit garanția. În cazul în care această cantitate echivalentă se
folosește în alt stat membru decât cel în care s-a recoltat materia
primă, autoritățile competente ale statelor membre în cauză fac
schimb reciproc de informații cu privire la tranzacția menționată
anterior.

(4) În cadrul dispozițiilor naționale care reglementează relațiile
contractuale, primul operator poate delega unei părți terțe colectarea
materiei prime de la agricultorul care solicită ajutorul. Operatorul
rămâne singurul responsabil în ceea ce privește obligațiile prevăzute
la prezentul capitol.

▼B
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Articolul 146

Derogări

(1) Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 145 alineatele (2) și
(3), statele membre pot permite solicitanților:

(a) să folosească toate cerealele și oleaginoasele recoltate, înregistrate
sub codurile NC 1201 00 90, 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91 și
1206 00 99:

(i) sub formă de combustibili pentru încălzirea exploatației lor
agricole;

(ii) pentru producția, în cadrul exploatației, de energie și de biocar-
buranți;

(b) să transforme, în cadrul exploatației proprii, toate materiile prime
recoltate în biogaz înregistrat sub codul NC 2711 29 00.

Statul membru poate decide să permită solicitanților să utilizeze materii
prime agricole definite, altele decât cele prevăzute la primul paragraf
litera (a), cu condiția respectării tuturor măsurilor de control corespun-
zătoare.

(2) În situațiile menționate la alineatul (1), solicitanții se angajează,
printr-o declarație care înlocuiește contractul prevăzut la articolul 147,
să utilizeze sau să transforme direct materia primă care face obiectul
respectivei declarații. Articolele 147-164 se aplică mutatis mutandis.

(3) Statele membre care aplică opțiunea prevăzută la alineatul (1)
instituie măsuri de control adecvate pentru a asigura utilizarea directă,
în cadrul exploatației, a materiei prime sau transformarea acesteia în
biogaz înregistrat sub codul NC 2711 29 00.

▼B

Articolul 147

Contract

▼M12
(1) Ca document însoțitor al formularului de cerere unică, solicitanții
trebuie să depună, până la data prevăzută la articolul 11 din Regula-
mentul (CE) nr. 796/2004, pe lângă autoritatea competentă de care
aparțin, o copie a contractului încheiat cu un colector sau cu un prim
operator. Cu toate acestea, statele membre pot decide ca acest contract
să fie încheiat numai între un solicitant și un prim operator.

▼B
(2) Solicitantul se asigură că acest contract include următoarele
indicații:

(a) numele și adresa părților contractante;

(b) durata contractului;

(c) speciile din fiecare materie primă în cauză și suprafața ocupată de
fiecare specie;

(d) condițiile aplicabile în cazul livrării, precum și, în cazul oleagi-
noaselor, cantitatea estimativă considerată reprezentativă de auto-
ritatea competentă a materiei prime în cauză;

(e) angajamentul de a respecta obligațiile prevăzute la articolul 145
alineatul (3);

(f) principalele utilizările finale preconizate ale materiei prime, în
conformitate cu condițiile stabilite la articolul 145 alineatul (1) și
articolul 163 alineatul (3).

▼M12
__________

▼M12
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(4) Statele membre pot solicita, pentru verificare, ca un solicitant să
poată încheia un singur contract de furnizare pentru fiecare materie
primă în parte.

(5) În cazul în care contractul se referă la semințe de navetă, de
colză, de floarea soarelui sau la boabe de soia înregistrate sub
codurile NC 1205 10 90, 1205 90 00, 1206 00 91, 1206 00 99 sau
1201 00 90, solicitantul se asigură că contractul precizează, pe lângă
informațiile prevăzute la alineatul (2), cantitatea totală estimată de
subproduse și cantitatea estimată de subproduse destinate altor scopuri
decât consumului uman sau animal, exprimată în ambele cazuri pentru
fiecare specie în parte.

Cantitățile menționate anterior se calculează pe baza următoarelor
raporturi:

(a) 100 kg de semințe de navetă și/sau de colza înregistrate sub codurile
NC 1205 10 90 sau 1206 90 00 se consideră echivalentul a 56 kg de
subproduse;

(b) 100 kg de semințe de floarea soarelui înregistrate sub codurile NC
1206 00 91 sau NC 1206 00 99 se consideră echivalentul a 56 kg de
subproduse;

(c) 100 kg de boabe de soia incluse la codul NC 1201 00 90 se
consideră echivalentul a 78 kg de subproduse.

Articolul 148

Materii prime care nu trebuie să facă obiectul unui contract

Prin derogare de la articolul 147, materiile prime enumerate în anexa
XXII nu trebuie neapărat să facă obiectul unui contract.

Pentru a beneficia de plată, solicitantul care dorește să utilizeze tere-
nurile retrase din circuitul agricol pentru a cultiva pe ele respectivele
materii prime se angajează, prin declarație scrisă, pe lângă autoritatea
competentă din statul membru la data depunerii cererii de plată ca, în
cazul utilizării exploatației agricole sau a vânzării materiilor prime în
cauză, acestea să fie destinate utilizărilor prevăzute în anexa XXIII.

Articolul 149

Echivalența subproduselor obținute din oleaginoase în făină de soia

(1) Autoritatea competentă în cauză informează Comisia, de îndată ce
acest lucru este posibil și până la data de 30 iunie a anului în decursul
căruia se efectuează recoltarea materiei prime cu privire la cantitatea
totală prevăzută, pentru fiecare specie în parte, de subproduse
destinate consumului uman sau animal care rezultă din contractele
prevăzute la articolul 147, în cazul în care respectivele contracte se
referă la semințe de navetă, de colză, de floarea soarelui sau la boabe
de soia înregistrate sub codurile NC 1205 10 90, 1205 90 00,
1206 00 91, 1206 00 99 sau 1201 00 90, precum și cu privire la
suprafața cultivată cu aceste oleaginoase pentru fiecare specie în parte.

(2) Comisia calculează cantitatea totală prevăzută de subproduse
destinate consumului uman sau animal, exprimată în echivalent făină
de soia, pe baza informației furnizate în conformitate cu alineatul (1)
prin aplicarea următorilor coeficienți:

— turte de soia: 48 %,

— turte de colză: 32 %,

— turte de floarea soarelui: 28 %.

În cazul în care, pe baza calculului efectuat în conformitate cu primul
paragraf, Comisia constată o depășire a plafonului de un milion de tone
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de subproduse destinate consumului uman sau animal, atunci ea
stabilește, de îndată ce acest lucru este posibil și până la data de
30 iunie a anului în decursul căruia se efectuează recoltarea materiei
prime, procentul reducerii care trebuie aplicată pentru fiecare contract în
parte, în vederea calculării cantității maxime de subproduse destinate
consumului uman sau animal.

SECȚIUNEA 3

Modificarea sau rezilierea contractului

Articolul 150

Modificarea sau rezilierea contractului

În cazurile în care părțile contractante modifică sau reziliază contractul
după depunerea unei cereri de ajutor de către solicitant, acesta își poate
menține cererea de ajutor numai în cazul în care informează autoritatea
competentă cu privire la modificarea sau rezilierea contractului pentru
permite toate controalele necesare, până la data finală stabilită pentru
modificarea cererii de ajutor în statul membru în cauză.

Articolul 151

Circumstanțe excepționale

Fără a aduce atingere articolului 150, în cazul în care un solicitant
informează autoritatea competentă că, din cauza unor circumstanțe
excepționale, nu poate furniza, în totalitate sau parțial, materia primă
specificată în contract, autoritatea competentă poate, după ce a obținut
suficiente probe privind circumstanțele excepționale menționate anterior,
să autorizeze modificarea contractului, în măsura în care acest lucru se
justifică, sau rezilierea lui.

În cazul în care modificarea contractului determină o reducere a tere-
nurilor care fac obiectul contractului sau în cazul în care contractul se
reziliază, solicitantul, pentru a-și menține dreptul la plată, este obligat:

(a) să retragă din nou din circuitul agricol terenurile în cauză, prin
mijloacele autorizate de autoritatea competentă;

(b) să nu vândă, să nu cedeze sau să nu utilizeze materia primă cultivată
pe terenurile retrase din contract.

Articolul 152

Modificări ale utilizărilor finale

Fără a aduce atingere articolului 150, colectorul sau primul operator
poate modifica principalele utilizări finale preconizate ale materiilor
prime prevăzute la articolul 147 alineatul (2) litera (f), după ce i s-au
furnizat materiile prime prevăzute prin contract și după ce au fost înde-
plinite condițiile prevăzute la articolul 154 alineatul (1) și la
articolul 157 alineatul (3) primul paragraf.

Modificarea utilizărilor finale se realizează în condițiile stabilite la
articolul 145 alineatul (1) paragraful al doilea și la articolul 163
alineatul (3).

Colectorul sau primul operator informează, în prealabil, autoritatea
competentă de care aparține, pentru a permite efectuarea controalelor
necesare.
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SECȚIUNEA 4

Randamente reprezentative și cantități care trebuie livrate

Articolul 153

Randamentele reprezentative

În fiecare an, statele membre stabilesc, în conformitate cu o procedură
adecvată, randamentele reprezentative care trebuie obținute efectiv și
informează solicitanții în cauză în acest sens.

Cu toate acestea, materiile prime enumerate în anexa XXII pot fi scutite
de la randamentele reprezentative.

Articolul 154

Cantități care trebuie livrate

(1) Solicitantul declară autorității competente de care aparține
cantitatea totală de materie primă recoltată, pentru fiecare specie și
confirmă cantitatea livrată și partea căreia i s-a livrat respectiva
materie primă.

(2) Cantitatea pe care solicitantul trebuie să o livreze în mod efectiv
colectorului sau primului operator corespunde cel puțin randamentului
reprezentativ.

Cu toate acestea, în cazurile justificate în mod corespunzător, statele
membre pot accepta, în mod excepțional, o cantitate cu cel mult
10 % mai mică decât randamentul reprezentativ.

De asemenea, în cazurile în care a autorizat modificarea sau rezilierea
contractului, în conformitate cu articolul 151, autoritatea competentă
poate reduce, în măsura în care acest lucru se justifică, cantitatea pe
care solicitantul trebuie să o furnizeze în temeiul primului paragraf.

SECȚIUNEA 5

Condiții de plată a ajutorului

Articolul 155

Plată

(1) Plata ajutorului către solicitant se poate efectua înainte de trans-
formarea materiei prime. Cu toate acestea, plata se efectuează numai în
cazul în care materia primă care trebuie livrată în temeiul prezentului
capitol s-a livrat colectorului sau primului operator și în cazul în care:

(a) s-a efectuat declarația prevăzută la articolul 154 alineatul (1);

▼M12
(b) s-a depus o copie a contractului pe lângă autoritatea competentă de

care aparține solicitantul în conformitate cu articolul 147 alineatul
(1) și s-au îndeplinit condițiile prevăzute la articolul 145 alineatul
(1);

▼B
(c) autoritatea competentă a primit proba constituirii integrale a

garanției prevăzute la articolul 158 alineatul (2);

(d) autoritatea competentă responsabilă cu efectuarea plății a verificat,
pentru fiecare cerere în parte, respectarea condițiilor prevăzute la
articolul 147.

(2) În cazul unei culturi bianuale în care recoltarea și, prin urmare,
livrarea materiei prime se face numai în al doilea an de cultură, plata se
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efectuează în cei doi ani ulteriori datei de încheiere a contractului
prevăzut la articolul 147, cu condiția ca autoritățile competente să
constate că:

(a) obligațiile prevăzute la alineatul (1) literele (b), (c) și (d) se respectă
din primul an al culturii;

(b) obligațiile prevăzute la alineatul (1) litera (a), precum și comu-
nicarea informațiilor prevăzute la articolul 157 alineatul (3) primul
paragraf se respectă în cursul celui de-al doilea an.

În cazul primului an de cultură, plata se efectuează numai în cazul în
care autoritatea competentă a primit proba constituirii integrale a
garanției prevăzute la articolul 158 alineatul (2). În ceea ce privește al
doilea an de cultură, plata se poate efectua fără constituirea unei
garanții.

(3) În cazul unei culturi permanente sau multianuale, plata ajutorului
se efectuează anual imediat după încheierea contractului. Condițiile
prevăzute la alineatul (2) se aplică mutatis mutandis.

SECȚIUNEA 6

Obligații ale colectorului și ale solicitantului

Articolul 156

Număr de operatori

Produsele nealimentare trebuie să se obțină de către maximum un al
treilea operator.

Articolul 157

Obligații

▼M12
__________

▼B
(2) Primul operator furnizează autorității competente de care aparține
informațiile necesare privind lanțul de transformare în cauză, în special
în ceea ce privește prețurile și coeficienții tehnici de transformare care
servesc la determinarea cantităților de produse finite care pot fi obținute,
astfel cum sunt prevăzute la articolul 164 alineatul (2) paragraful al
doilea.

(3) Colectorul sau primul operator care au primit materia primă
livrată de solicitant informează autoritatea competentă de care aparține
cu privire la cantitatea de materie primă primită, specificând atât specia,
cât și numele și adresa părții contractante care i-a livrat materia primă,
locul livrării și numărul de referință al contractului în cauză, într-un
termen care trebuie stabilit de statele membre astfel încât plata să fie
vărsată în termenul prevăzut la articolul 28 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003.

În cazul în care statul membru al colectorului sau al primului operator
este altul decât cel în care s-a cultivat materia primă, autoritatea
competentă în cauză informează autoritatea competentă de care
aparține solicitantul, în termen de patruzeci de zile lucrătoare de la
primirea informațiilor prevăzute la primul paragraf, cu privire la
cantitatea totală de materie primă livrată.
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SECȚIUNEA 7

Garanții

Articolul 158

Garanție a colectorului sau a primului operator

▼M12
(1) În conformitate cu dispozițiile alineatului (2) de mai sus,
colectorii sau primii operatori constituie o garanție pe lângă autoritățile
competente de care aparțin până la termenul final stabilit pentru modi-
ficările aduse cererilor de plăți aferente anului în cauză în statul membru
respectiv, astfel cum se menționează la articolul 15 alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 796/2004. Cu toate acestea, statele membre
pot renunța la cerința constituirii unei garanții, în temeiul condițiilor
prevăzute la articolul 5 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85.

▼B
(2) Garanția se calculează, pentru fiecare materie primă în parte, pe
baza unui cuantum de 250 EUR pe hectar, înmulțit cu suma tuturor
terenurilor cultivate care fac obiectul unui contract semnat de colectorul
sau de primul operator în cauză și care se utilizează pentru producția
materiei prime în cauză.

(3) În cazul în care contractul s-a modificat sau s-a reziliat în
condițiile prevăzute la articolul 150 sau la articolul 151, garanția
constituită se adaptează în consecință.

(4) Un procent din garanție se eliberează în cazul fiecărei materii
prime în parte, cu condiția ca autoritatea competentă de care aparține
colectorul sau primul operator să fi obținut următoarele probe:

(a) proba conform căreia cantitățile de materii prime în cauză au fost
transformate în conformitate cu utilizările prevăzute la articolul 147
alineatul (2) litera (f), ținându-se seama, după caz, de modificările
efectuate în temeiul dispozițiilor prevăzute la articolul 152;

(b) în cazul în care contractul se referă la semințe de navetă, de colză,
de floarea soarelui sau la boabe de soia înregistrate sub codurile NC
1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 sau 1201 00 90 și în cazul în
care se aplică procedura prevăzută la articolul 149 alineatul (2)
paragraful al doilea, proba conform căreia cantitățile de subproduse
care depășesc cantitatea maximă ce poate fi destinată consumului
uman sau animal au găsit alte piețe de desfacere decât piața
alimentară.

(5) Fără a aduce atingere alineatului (4), în cazul în care a fost
constituită de colector, garanția se eliberează după ce materia primă în
cauză s-a livrat primului operator, cu condiția ca autoritatea competentă
de care aparține colectorul să dispună de proba conform căreia primul
operator a constituit o garanție echivalentă pe lângă autoritatea
competentă de care aparține.

Articolul 159

Cerințe principale și subordonate

(1) Următoarele obligații constituie cerințe principale în sensul arti-
colului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85 al Comisiei:

(a) obligația de a transforma, cu titlu principal, cantitățile de materie
primă în produsele finite prevăzute în contract. Transformarea
trebuie efectuată înainte de data de 31 iulie a celui de-al doilea
an care urmează după anul recoltării materiei prime;

(b) obligația de a găsi, înainte de data prevăzută la litera (a), piețe de
desfacere altele decât piața alimentară pentru cantitățile de
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subproduse care depășesc cantitatea maximă care poate fi destinată
consumului uman sau animal, în cazul în care se aplică procedura
prevăzută la articolul 149 alineatul (2) paragraful al doilea din
prezentul regulament.

▼M12
__________

▼B

(2) Obligațiile următoare, care îi revin colectorului sau primului
operator, constituie cerințe subordonate în sensul articolului 20 din
Regulamentul (CEE) nr. 2220/85 al Comisiei:

(a) obligația de recepționa toate materiile prime livrate de solicitant în
conformitate cu articolul 145 alineatul (3) din prezentul regulament;

▼M12
__________

▼B
(c) obligația de a comunica informațiile solicitate în conformitate cu

articolul 157 alineatul (3) primul paragraf din prezentul regulament;

(d) obligația de a constitui garanția în conformitate cu articolul 158
alineatul (1) din prezentul regulament.

▼M12

SECȚIUNEA 8

Sistem opțional de autorizare

Articolul 160

Sistem opțional de autorizare

(1) Prin derogare de la articolul 158, statele membre pot decide să
instituie un sistem de autorizare a colectorilor și a primilor operatori
(denumiți în continuare „operatori autorizați”).

Până la data de 1 noiembrie a anului precedent aplicării sistemului
menționat anterior, statele membre pun la dispoziția publicului decizia
menționată la primul paragraf.

Cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute în prezenta secțiune,
dispozițiile prezentului capitol se aplică statelor membre care au decis
aplicarea dispozițiilor primului paragraf.

(2) În cazul în care un stat membru decide să aplice dispozițiile
alineatului (1), acesta adoptă dispozițiile și ia măsurile necesare
garantării respectării dispozițiilor prezentului capitol. Statele membre
adoptă, în special, condițiile de autorizare a operatorilor, asigurându-se
că cel puțin următoarele criterii sunt îndeplinite:

(a) în cazul colectorilor:

(i) dețin capacitățile administrative de a funcționa ca operatori și de
a realiza activitatea de ținere a registrelor menționată la
articolul 163;

(ii) sunt angajați într-o relație contractuală cu cel puțin un operator
în ceea ce privește livrarea materiilor prime sau au desfășurat
activități de comerț pentru o perioadă de timp suficientă;

(b) în cazul primilor operatori:

(i) dețin capacitățile administrative de a funcționa ca primi
operatori și de a realiza activitatea de ținere a registrelor
menționată la articolul 163;
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(ii) dispun de capacitățile de producție corespunzătoare necesare
producției a cel puțin un produs finit utilizat în scopuri neali-
mentare, astfel cum se precizează în anexa XXIII.

(3) Statele membre instituie o procedură de control a autorizării
operatorilor, înainte de publicarea listei menționate la alineatul (6).

(4) În cazul în care se dovedește că un operator autorizat nu respectă
obligațiile prevăzute în prezentul capitol sau dispozițiile naționale
adoptate pe baza acestuia sau în cazul în care un colector sau un
prim operator nu acceptă să faciliteze efectuarea de controale la fața
locului de către autoritățile competente și/sau nu furnizează informațiile
prevăzute la articolul 163, statele membre dispun aplicarea de sancțiuni
corespunzătoare. Valoarea sancțiunilor se calculează în funcție de
gravitatea infracțiunii și proporțional cu garanțiile depuse pentru
situațiile de nerespectare a cerințelor prevăzute la articolul 159.

(5) În cazul în care, din cauza unei neglijențe grave, un operator
autorizat nu respectă dispozițiile prezentului capitol sau dispozițiile
naționale, un stat membru poate decide retragerea autorizației acestuia
pentru o perioadă care urmează a fi stabilită de respectivul stat membru.

(6) Înainte de data de 15 decembrie a anului anterior celui pentru
care se acordă ajutorul, fiecare stat membru pune la dispoziția publicului
o listă a colectorilor și a primilor operatori autorizați.

(7) În cazul în care un stat membru decide să aplice dispozițiile
alineatului (1), ajutorul se plătește numai solicitanților care au încheiat
contracte cu colectori sau operatori autorizați, cu condiția ca aceștia să
fie stabiliți, de asemenea, într-un stat membru care a decis aplicarea
dispozițiilor alineatului (1).

▼B

SECȚIUNEA 9

Controale

Articolul 163

Ținerea registrelor

(1) Autoritatea competentă a statului membru precizează registrele
care trebuie ținute de colector sau de operator, precum și frecvența
înregistrărilor, care trebuie să fie cel puțin lunară

În ceea ce privește colectorul, aceste registre trebuie să conțină cel puțin
următoarele elemente:

(a) cantitățile tuturor materiilor prime cumpărate și vândute în vederea
transformării în cadrul prezentei scheme;

(b) numele și adresa primului operator.

În ceea ce privește operatorul, aceste registre trebuie să includă cel puțin
următoarele elemente:

(a) cantitățile diferitor materii prime cumpărate în vederea transformării;

(b) cantitățile de materii prime transformate, precum și cantitățile și
tipurile de produse finite, coproduse și subproduse obținute din
acestea;

(c) pierderile survenite în timpul transformării;

(d) cantitățile distruse, precum și motivele acestei distrugeri;

(e) cantitățile și tipurile de produse vândute sau cedate de către operator
și prețurile obținute;

(f) după caz, numele și adresa operatorului ulterior.
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(2) Autoritatea competentă de care aparține colectorul sau primul
operator verifică respectarea condițiilor prevăzute la articolul 145
alineatul (1) de către contractul depus. În cazul în care nu se îndeplinesc
aceste condiții, autoritatea competentă de care aparține solicitantul este
informată în acest sens.

(3) Pentru calcularea valorii economice a produselor menționate la
articolul 145 alineatul (1), autoritatea competentă în cauză compară, pe
baza informațiilor menționate la articolul 157 alineatul (2), suma
valorilor tuturor produselor nealimentare cu suma valorilor tuturor
celorlalte produse destinate altor utilizări rezultate în urma aceleiași
transformări. Fiecare valoare este rezultatul înmulțirii cantității în
cauză cu media prețurilor franco fabrică verificate în decursul anului
de comercializare precedent. În cazul în care aceste prețuri nu sunt
disponibile, autoritatea competentă stabilește prețurile corespunzătoare,
în special pe baza informațiilor menționate la articolul 157 alineatul (2).

Articolul 164

Controale pe lângă colectori și operatori

(1) Autoritățile competente din statele membre în care se află
colectorii efectuează controale pe lângă cel puțin 25 % din colectorii
stabiliți pe teritoriul lor, selecționați printr-o analiză de risc. Aceste
controale includ controale fizice și verificarea documentelor comerciale,
în vederea asigurării coerenței dintre achizițiile de materii prime și
livrările aferente.

(2) Autoritățile competente din statele membre în care au avut loc
transformările efectuează controale privind respectarea dispozițiilor arti-
colului 146 alineatul (1) pe lângă cel puțin 25 % dintre operatorii
stabiliți pe teritoriul lor, selecționați printr-o analiză de risc. Aceste
controale se referă cel puțin la următoarele elemente:

(a) o comparație între suma valorilor tuturor produselor nealimentare și
suma valorilor tuturor celorlalte produse destinate altor utilizări și
obținute din aceeași transformare;

(b) o analiză a sistemului de producție a operatorului, incluzând
controale fizice și verificarea documentelor comerciale, în vederea
asigurării coerenței, în cazul operatorului, între livrările de materii
prime, produsele finite, coprodusele și subprodusele.

Pentru controlul menționat la litera (b), autoritatea competentă se
bazează în special pe coeficienții tehnici de transformare a materiilor
prime în cauză. În cazul în care în legislația comunitară există asemenea
coeficienți privind exportul, aceștia se aplică. În absența lor, în cazul în
care în legislația comunitară există alți coeficienți, aceștia se aplică. În
toate celelalte cazuri, controlul se bazează în special pe coeficienții
general admiși în industria de transformare în cauză.

(3) În cazul transformărilor prevăzute la articolul 146, controalele se
efectuează la 10 % din solicitanți, selecționați printr-o analiză de risc,
ținându-se seama de:

(a) cuantumul ajutoarelor;

(b) numărul de parcele agricole și suprafața care face obiectul unei
cereri de ajutor;

(c) evoluția în comparație cu anul precedent;

(d) rezultatele controalelor efectuate în decursul anilor precedenți;

(e) alți parametri care trebuie stabiliți de statele membre, pe baza unui
element de reprezentativitate a declarațiilor depuse.

(4) În cazul în care, în urma controalelor prevăzute la alineatul (3), se
descoperă nereguli în cel puțin 3 % din cazuri, autoritatea competentă
efectuează controalele suplimentare care se impun în anul în curs și
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mărește în consecință procentul agricultorilor care trebuie să facă
obiectul unui control la fața locului în anul următor.

(5) În cazul în care se prevede că anumite elemente ale controalelor
menționate la alineatele (1), (2) și (3) se pot aplica pe baza unui
eșantion, acesta trebuie să garanteze un nivel de control fiabil și repre-
zentativ.

(6) Fiecare control face obiectul unui raport de control semnat de
către inspector, care cuprinde cu precizie diferitele elemente ale
controlului. Respectivul raport indică, în special:

(a) data controlului;

(b) persoanele prezente;

(c) perioada controlată;

(d) tehnicile de control utilizate, inclusiv, după caz, o trimitere la
metodele de eșantionare;

(e) rezultatele controlului.

Articolul 165

Producție de cânepă

Se aplică dispozițiile privind cânepa menționate la articolul 29 din
Regulamentul (CE) nr. 795/2004 și la articolul 33 din Regulamentul
(CE) nr. 796/2004.

Articolul 166

Măsuri suplimentare și asistență reciprocă

(1) Statele membre iau toate măsurile suplimentare necesare în
vederea bunei aplicări a prezentului capitol și își acordă asistența
reciprocă în vederea efectuării controalelor prevăzute la prezentul
capitol. În cazul în care prezentul capitol nu prevede reduceri sau
excluderi adecvate, statele membre pot aplica sancțiuni naționale
adecvate împotriva agenților comerciali implicați în procedura de
acordare a ajutoarelor.

(2) În cazul în care este necesar sau în măsura în care dispozițiile
prezentului capitol impun acest lucru, statele membre își acordă
asistența reciprocă pentru a asigura eficiența controalelor și pentru a
permite verificarea autenticității documentelor prezentate și acuratețea
datelor schimbate.

SECȚIUNEA 10

Excludere de la schemă și comunicări

Articolul 167

Excluderea materiilor prime de la schemă

Statele membre pot exclude de la schema instituită prin prezentul capitol
orice materie primă agricolă în cazul în care ridică dificultăți privind
controlul, sănătatea publică, mediul, dreptul penal sau o rată redusă de
produse finale nealimentare.
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Articolul 168

Suprafață minimă

Statele membre pot stabili o suprafață minimă cultivată pentru fiecare
materie primă prevăzută la articolul 145 alineatul (1).

Articolul 169

Comunicări

Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre, înainte de data de
15 octombrie după sfârșitului anului în cauză, următoarele informații:

(a) suprafețele care rezultă din contractele prevăzute la articolul 147 și
din declarațiile prevăzute la articolul 146 alineatul (2) și la
articolul 148 pentru fiecare tip de materie primă;

▼M8
(b) cantitățile din fiecare tip de materie primă și de produs finit obținut.

__________

▼B

CAPITOLUL 17

AJUTOR PE SUPRAFAȚĂ PENTRU HAMEI

Articolul 170

Plată suplimentară pentru cultivatorii de hamei

(1) Plata suplimentară prevăzută la articolul 68a alineatul (2) din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se acordă pe hectar agricultorilor
care produc hamei pe suprafețe care îndeplinesc condițiile stabilite la
articolul 110o din regulamentul menționat anterior, cu condiția:

(a) ca aceste suprafețe să fi fost plantate cu o densitate uniformă de cel
puțin 1 500 de plante pe hectar în caz de dublă arăcire sau de 2 000
de plante pe hectar în caz de arăcire simplă;

(b) să fi făcut obiectul unor lucrări de cultivare normale.

(2) Prin suprafață „cultivată cu hamei”, astfel cum este prevăzută la
articolul 110o din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, se înțelege parcela
delimitată prin linia care unește partea exterioară a stâlpilor. În cazul în
care, pe această linie, se află plante de hamei, se adaugă, de fiecare
parte a parcelei, o alee suplimentară a cărei lărgime corespunde lărgimii
medii a unei alei din interiorul suprafeței menționate anterior. Această
alee suplimentară nu trebuie să facă parte dintr-o cale de acces public.
Cele două porțiuni de teren situate la extremitățile rândurilor de cultură
și necesare manipulării mașinilor agricole se includ în suprafață cu
condiția ca nici una din cele două porțiuni să nu depășească opt metri
și să nu facă parte dintr-o cale de acces public.

(3) Suprafețele pe care plantele de hamei se cultivă în special ca
produse de pepinieră nu sunt eligibile pentru plata suplimentară.

(4) Suma totală disponibilă pentru plățile suplimentare se repartizează
în mod uniform între suprafețele eligibile cultivate cu hamei și situate pe
teritoriul statului membru în cauză.

▼B

2004R1973 — RO — 01.01.2008 — 011.001— 92



Articolul 171

Plățile pentru grupurile de producători de hamei recunoscuți

(1) Grupurile de producători de hamei recunoscuți depun până la data
de 1 septembrie a anului recoltării cererea de plată prevăzută la
articolul 68a din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

(2) Suma vărsată grupurilor de producători recunoscuți trebuie
alocată finanțării măsurilor stabilite la articolul 7 alineatul (1) literele
(a)-(d) din Regulamentul (CEE) nr. 1696/71 în termen de trei ani de la
data plății. Cuantumurile nealocate în acest termen se rambursează
agenției de plată și se deduc din cheltuielile finanțate în cadrul
FEOGA secțiunea Garantare.

(3) Ajutorul reținut pentru recoltele anterioare recoltei din 2005 în
aplicarea articolului 12 alineatul (5) litera (c) din Regulamentul (CEE)
nr. 1696/71 trebuie cheltuit înainte de 31 decembrie 2008.

(4) Statul membru care acordă plăți grupurilor de producători recu-
noscuți transmite anual Comisiei un raport privind utilizarea plăților
menționate anterior de către grupurile de producători pe care le recu-
noaște, inclusiv o descriere a măsurilor stabilite la articolul 7 alineatul
(1) literele (a) - (d) din Regulamentul (CEE) nr. 1696/71 care au fost
finanțate prin intermediul acestor plăți. Raportul menționat anterior se
trimite până la data de 30 iunie a fiecărui an.

(5) Suma totală disponibilă într-un stat membru pentru plățile în
favoarea grupurilor de producători recunoscuți prevăzuți la
articolul 68a paragraful al doilea din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003 se distribuie acestor grupuri proporțional cu suprafețele
care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 170 din prezentul regu-
lamentul, pentru care membrii lor au depus o cerere în conformitate cu
partea II titlul II din Regulamentul (CE) nr. 796/2004.

▼M4

CAPITOLUL 17a

PLĂȚI SPECIFICE PENTRU CULTIVAREA BUMBACULUI

Articolul 171a

Autorizarea terenurilor agricole pentru producția de bumbac

Statele membre stabilesc criteriile obiective pe baza cărora terenurile
sunt autorizate în vederea acordării ajutorului specific pentru bumbac,
prevăzut la articolul 110a din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Criteriile menționate anterior se bazează pe cel puțin unul dintre urmă-
toarele elemente:

(a) economia agricolă a regiunilor pentru care producția de bumbac este
importantă;

(b) starea pedoclimatică a suprafețelor în cauză;

(c) gestionarea apelor de irigare;

(d) rotațiile și tehnicile de cultivare care pot respecta mediul.

Articolul 171aa

Autorizarea soiurilor pentru însămânțare

Statele membre procedează la autorizarea soiurilor înregistrate în
catalogul comunitar, care sunt adaptate la nevoile pieței.

▼B

2004R1973 — RO — 01.01.2008 — 011.001— 93



Articolul 171ab

Condiții de eligibilitate

Însămânțarea suprafețelor prevăzute la articolul 110b alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se realizează prin obținerea unei
densități minime a plantelor care urmează să fie stabilită de către
statul membru în funcție de condițiile pedoclimatice și, după caz, de
caracteristicile regionale.

Articolul 171ac

Practici agronomice

Statele membre sunt autorizate să stabilească norme speciale în ceea ce
privește practicile agronomice necesare pentru întreținerea culturilor în
condiții normale de creștere, cu excepția operațiunilor de recoltare.

Articolul 171ad

Calculul valorii ajutorului pe hectar eligibil

(1) Fără a aduce atingere articolului 171ag din prezentul regulament,
în cazul Spaniei și Portugaliei, în cazul în care suprafața de bumbac
eligibilă pentru ajutor depășește suprafața de bază națională stabilită la
articolul 110c alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003,
valoarea ajutorului prevăzut la alineatul (2) din respectivul articol se
înmulțește cu un coeficient de reducere, obținut prin împărțirea
suprafeței de bază la suprafața eligibilă.

(2) Fără a aduce atingere articolului 171ag din prezentul regulament,
în ceea ce privește Grecia, în cazul în care suprafața de bumbac eligibilă
pentru ajutor este mai mare de 300 000 de hectare, valoarea ajutorului
acordat pe hectar se obține prin adunarea a 594 EUR înmulțiți cu
300 000 de hectare și cu o sumă suplimentară înmulțită cu suprafața
care depășește 300 000 de hectare și prin împărțirea respectivei sume la
suprafața totală eligibilă.

Suma suplimentară menționată la primul alineat este egală cu:

— 342,85 EUR în cazul în care suprafața eligibilă este mai mare de
300 000 de hectare și este mai mică sau egală cu 370 000 de
hectare;

— 342,85 EUR înmulțiți cu un coeficient de reducere egal cu 70 000,
împărțit la numărul de hectare eligibile care depășesc 300 000, în
cazul în care suprafața eligibilă este mai mare de 370 000 de
hectare.

▼M5

Articolul 171ae

Autorizarea organizațiilor interprofesionale

(1) În fiecare an, statele membre autorizează, înainte de
31 decembrie, pentru însămânțările din anul următor, orice organizație
interprofesională de producție de bumbac care a depus o cerere în acest
sens și care:

(a) regrupează o suprafață totală cu o limită de cel puțin 10 000 ha
stabilită de statul membru și care îndeplinește criteriile de autorizare
prevăzute la articolul 171a, precum și cel puțin o întreprindere de
egrenat;

(b) desfășoară acțiuni bine identificate care vizează, în special:

— dezvoltarea punerii în valoare a bumbacului neegrenat produs;
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— ameliorarea calității bumbacului neegrenat care corespunde
cerințelor întreprinderii de egrenat;

— utilizarea unor metode de producție care să respecte mediul;

(c) adoptă norme de funcționare interne privind, în special:

— condițiile de aderare și cotizațiile, în conformitate cu reglemen-
tările naționale și comunitare;

— după caz, un barem de diferențiere a ajutorului pe categorie de
parcele, stabilit în special în funcție de calitatea bumbacului
neegrenat care urmează să fie furnizat.

Cu toate acestea, pentru 2006, statele membre autorizează organizațiile
interprofesionale de producție a bumbacului înainte de 28 februarie
2006.

(2) În cazul în care se constată că o organizație interprofesională
autorizată nu respectă criteriile de autorizare prevăzute la alineatul (1),
statul membru retrage autorizația, cu excepția cazului în care respectarea
criteriilor în cauză se restabilește într-un termen rezonabil. În cazul în
care se preconizează retragerea autorizației, statul membru notifică orga-
nizației interprofesionale intenția sa, precum și motivele retragerii. Statul
membru acordă organizației interprofesionale posibilitatea să-și prezinte
observațiile într-un termen stabilit. În caz de retragere, statele membre
prevăd aplicarea de sancțiuni corespunzătoare.

Agricultorii care sunt membri ai unei organizații interprofesionale auto-
rizate a cărei autorizație s-a retras în conformitate cu primul paragraf își
pierd dreptul de creștere a ajutorului prevăzut la articolul 110f alineatul
(2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

▼M4

Articolul 171af

Obligațiile producătorilor

(1) Un producător nu poate fi membru al mai multor organizații
interprofesionale.

(2) Producătorul membru al unei organizații interprofesionale trebuie
să livreze bumbacul produs unei întreprinderi de egrenat care aparține
de aceeași organizație interprofesională.

(3) Participarea producătorilor la o organizație interprofesională auto-
rizată trebuie să fie rezultatul unei aderări voluntare.

Articolul 171ag

Diferențierea ajutorului

(1) Prin includerea majorării prevăzute la articolul 110f alineatul (2)
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, baremul prevăzut la
articolul 110e din regulamentul în cauză (denumit în continuare
„baremul”) stabilește:

(a) valoarea ajutorului pe hectar eligibil care trebuie primită de un
producător membru, în funcție de clasificarea parcelelor sale în
categoriile stabilite prevăzute la alineatul (2);

(b) metoda de repartizare pe categorie de parcelă, în conformitate cu
alineatul (2), a întregii sume rezervate pentru diferențierea
ajutorului.

Pentru punerea în aplicare a literei (a), valoarea de bază este cel puțin
egală cu partea nediferențiată a ajutorului pe hectar eligibil prevăzută la
articolul 110c alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003,
adaptată, după caz, în conformitate cu alineatul (3) din același articol.
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Calculul menționat la litera (a) prevede, de asemenea, posibilitatea ca
bumbacul să nu fie livrat întreprinderii de egrenat. În acest caz, ajutorul
minim pe hectar eligibil care trebuie primit de producătorul membru în
cauză este cel puțin egal cu partea nediferențiată a ajutorului pe hectar
eligibil prevăzută la articolul 110c alineatul (2) din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, adaptată, după caz, în conformitate cu alineatul (3) din
același articol.

(2) Parcelele se clasifică în mai multe categorii stabilite de către
organizațiile interprofesionale, ținând seama de cel puțin unul dintre
următoarele criterii de calitate:

(a) lungimea fibrei de bumbac produs;

(b) nivelul de umiditate al bumbacului produs;

(c) nivelul mediu de impurități al bumbacului produs.

Baremul stabilește procedurile care permit evaluarea fiecărei parcele în
raport cu criteriile menționate anterior și clasificarea sa în categoriile
stabilite.

Baremul nu poate, în nici un caz, să includă criterii asociate creșterii
producției și introducerii pe piață a bumbacului.

În vederea aplicării baremului, se poate considera că toate parcelele care
aparțin unui singur producător fac parte din aceeași categorie medie de
parcele și produc un bumbac de aceeași calitate.

(3) În cazul în care este necesar, pentru clasificarea în cadrul
baremului pe categorie de parcele, bumbacul neegrenat se analizează
pe baza unor eșantioane reprezentative în momentul livrării către între-
prinderea de egrenat, în prezența tuturor părților implicate.

(4) Organizația interprofesională comunică organismului plătitor
valoarea care trebuie plătită producătorilor, obținută în urma aplicării
baremului. Organismul plătitor procedează la plată după verificarea
conformității și eligibilității ajutoarelor în cauză.

Articolul 171ah

Aprobarea și modificarea baremului

(1) Baremul se comunică pentru prima dată statului membru în cauză
spre aprobare înainte de 28 februarie 2006 pentru însămânțarea din anul
2006.

Statul membru decide să aprobe sau nu baremul în termen de o lună de
la data comunicării.

(2) Organizațiile interprofesionale autorizate comunică statului
membru în cauză, înainte de 31 ianuarie, modificările aduse baremului
pentru însămânțarea din anul în curs.

Modificările aduse baremului se consideră a fi aprobate, cu excepția
cazului în care statul membru în cauză primește obiecții în termen de
o lună de la data prevăzută la primul paragraf.

În cazul în care modificările aduse baremului nu se aprobă, ajutorul care
trebuie acordat se calculează pe baza baremului aprobat fără a se ține
seama de modificările care nu au fost aprobate.

(3) În cazul în care decide să întrerupă aplicarea baremului, orga-
nizația interprofesională informează statul membru în acest sens. Între-
ruperea intră în vigoare pentru însămânțarea din anul următor.
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Articolul 171ai

Comunicări către producători și Comisie

(1)

▼M8
Statele membre comunică agricultorilor producători de bumbac până la
data de 31 ianuarie din anul respectiv:

▼M4
(a) soiurile autorizate; cu toate acestea, soiurile autorizate în confor-

mitate cu articolul 171aa după data în cauză trebuie comunicate
agricultorilor înainte de data de 15 martie a aceluiași an;

(b) criteriile de autorizare a terenurilor;

(c) densitatea minimă a plantelor de bumbac prevăzută la
articolul 171ab;

(d) practicile agronomice impuse.

(2) În cazul retragerii unei autorizații pentru un soi, statele membre
informează în acest sens agricultorii până la 31 ianuarie pentru însă-
mânțarea din anul următor.

▼M10
__________

▼M4

CAPITOLUL 17b

AJUTOR PENTRU PLANTAȚII DE MĂSLINI

Articolul 171b

Categorii de plantații de măslini

(1) Statele membre stabilesc plantațiile de măslini eligibile pentru
ajutorul prevăzut la articolul 110g din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003 și procedează la clasificarea plantațiilor în cel mult
cinci categorii, pe baza criteriilor selectate dintre următoarele:

(a) criterii ecologice:

(i) dificultate de acces la parcele;

(ii) risc de degradare fizică a terenurilor;

(iii) caracterul special al plantațiilor de măslini: măslini bătrâni, cu
valoare culturală și peisagistică, în pantă, soiuri tradiționale,
rare sau situate în zone naturale protejate;

(b) criterii sociale:

(i) zone puternic dependente de cultivarea măslinilor;

(ii) zone cu tradiție în cultivarea măslinilor;

(iii) zone care prezintă indicatori economici nefavorabili;

(iv) exploatații care prezintă riscuri de abandon al măslinilor;

(v) dimensiunea plantațiilor de măslini în cadrul exploatației;

(vi) zone care prezintă elemente caracteristice, precum producțiile
DOP, IGP, biologice sau integrate.

(2) Statele membre stabilesc, pentru fiecare agricultor în cauză, apar-
tenența la categoriile prevăzute la alineatul (1) a fiecărei parcele cu
măslini eligibile pentru ajutor. Această informație se înregistrează în
sistemul informațional geografic de măslini („GIS de măslini”).

(3) Statele membre pot adapta o dată pe an categoriile de plantații de
măslini definite în temeiul alineatului (1).
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În cazul în care adaptarea categoriilor are drept consecință o reclasi-
ficare a plantațiilor de măslini, noua clasificare se aplică din anul
următor anului adaptării.

Articolul 171ba

Calcularea suprafețelor

(1) Statele membre calculează, pentru fiecare producător, suprafața
eligibilă pentru ajutor, aplicând metoda comună stabilită de anexa
XXIV.

Suprafețele se exprimă în măslin GIS-ha, cu două zecimale.

(2) Prin derogare de la alineatul (1), metoda comună stabilită de
anexa XXIV nu se aplică în cazul în care:

(a) parcela cu măslini are o dimensiune minimă care trebuie stabilită de
statul membru în limita unei dimensiuni care nu poate fi mai mare
de 0,1 hectare;

(b) parcela cu măslini se situează într-o entitate administrativă care nu
este înregistrată în baza de referință grafică a sistemului informa-
țional geografic de măslini.

În acest caz, statul membru stabilește suprafața cu măslini după
criterii obiective și astfel încât să asigure un tratament egal al agri-
cultorilor.

Articolul 171bb

Valoarea ajutorului

(1) Statele membre stabilesc, înainte de 31 ianuarie a fiecărui an,
valoarea orientativă a ajutorului pe măslin GIS-ha pentru fiecare
categorie de plantații de măslini.

(2) ►M10 Statele membre stabilesc valoarea ajutorului pe SIG-ha
măslini pentru fiecare categorie de plantație de măslini, înainte de
acordarea plăților către agricultori și până la data de 31 ianuarie a
anului următor. ◄

Suma în cauză se obține prin înmulțirea sumei orientative prevăzute la
alineatul (1) cu un coeficient care corespunde valorii maxime a
ajutorului stabilit la articolul 110i alineatul (3) din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, ținând seama, după caz, de reducerea prevăzută la
alineatul (4) din articolul în cauză, împărțit la totalul sumelor care
rezultă în urma înmulțirii valorii orientative a ajutorului prevăzut la
alineatul (1) din prezentul articol, stabilite pentru fiecare categorie, pe
suprafață corespunzătoare.

(3) Statele membre pot aplica alineatele (1) și (2) la nivel regional.

Articolul 171bc

Stabilirea datelor de bază

(1) Pe baza datelor din GIS de măslini și a declarațiilor agricultorilor,
statele membre definesc, la 1 ianuarie 2005, pentru fiecare parcelă cu
măslini, în scopul punerii în aplicare a articolului 110h litera (c) din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, numărul și localizarea măslinilor
eligibili, numărul și localizarea măslinilor neeligibili, suprafața cu
măslini și suprafața eligibilă a parcelei cu măslini, precum și categoria
sa, în conformitate cu articolul 171b.

(2) În cazul suprafețelor plantate cu măslini în cadrul programelor de
plantare nouă din Franța și Portugalia, aprobate de Comisie în temeiul
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articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1638/98 al Consiliului (1) și
înregistrate în GIS de măslini înainte de 1 ianuarie 2007, statele
membre stabilesc informațiile prevăzute la alineatul (1) din prezentul
articol, la 1 ianuarie 2006 pentru parcelele plantate în 2005 și la
1 ianuarie 2007 pentru parcelele plantate în 2006. Respectivele
informații sunt comunicate agricultorilor cel târziu în cererea unică
pentru 2007.

▼M8
__________

▼M4

CAPITOLUL 17c

AJUTOR PENTRU TUTUN

Articolul 171c

Definiții

În sensul prezentului capitol, prin următoarele se înțelege:

(a) „livrare”: orice operațiune care, având loc în decursul unei aceleiași
zile, presupune predarea tutunului brut de către un exploatant
agricol sau de un grup de producători unei întreprinderi de
procesare, în cadrul unui contract de cultivare;

(b) „atestare de control”: documentul eliberat de organismul de control
competent care atestă faptul că prim-procesatorul a preluat cantitatea
de tutun în cauză, că livrarea acestei cantități s-a efectuat în cadrul
unui contract înregistrat și că operațiunile s-au desfășurat în confor-
mitate cu dispozițiile articolelor 171cj și 171ck din prezentul regu-
lament;

(c) „prim-procesator”: orice persoană fizică sau juridică autorizată care
realizează prima procesare a tutunului, în nume propriu și pe seama
sa, în una sau mai multe unități de primă procesare a tutunului,
dotate cu instalații și echipamente corespunzătoare în acest scop;

(d) „prima procesare a tutunului”: procesarea tutunului brut livrat de un
exploatant agricol într-un produs stabil, care poate fi stocat și
ambalat în baloturi sau pachete omogene, de o calitate conformă
cu cerințele utilizatorilor finali (producătorilor);

(e) „grup de producători”: un grup care reprezintă exploatanții agricoli
producători de tutun.

Articolul 171ca

Grupe de soiuri de tutun brut

Soiurile de tutun brut se clasifică în următoarele grupe:

(a) Flue cured: tutun uscat în cuptoare în care circulația aerului, tempe-
ratura și gradul higrometric sunt controlate;

(b) Light air cured: tutun uscat la aer;

(c) Dark air cured: tutun uscat la aer închis și lăsat să fermenteze
înainte de a fi comercializat;

(d) Fire cured: tutun uscat termic;

(e) Sun cured: tutun uscat la soare;

(f) Basmas (sun-cured);
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(g) Katerini (sun-cured);

(h) Kaba Koulak clasic și soiuri similare (sun-cured).

Soiurile fiecărei grupe sunt prevăzute de anexa XXV.

Articolul 171cb

Prim-procesatori

(1) Statele membre autorizează prim-procesatorii stabiliți pe teritoriul
statului membru în cauză și stabilesc condițiile de acordare a autori-
zației.

Un prim-procesator recunoscut este autorizat să semneze contracte de
cultivare cu condiția să vândă producătorilor de tutun, direct sau
indirect, fără procesări ulterioare, cel puțin 60 % din tutunul de
origine comunitară pe care îl comercializează.

(2) Statul membru retrage autorizația pe care a acordat-o prim-proce-
satorului în cazul în care acesta nu respectă, în mod deliberat sau din
neglijență, dispozițiile comunitare sau naționale aplicabile tutunului brut.

Articolul 171cc

Zone de producție

Pentru fiecare grupă de soiuri, zonele de producție menționate la
articolul 110k litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 sunt
prevăzute de anexa XXVI la prezentul regulament.

Statele membre stabilesc zone de producție mai restrânse, ținând seama
în special de criterii calitative. O zonă de producție restrânsă nu poate
avea o suprafață mai mare decât cea a unei municipalități sau, în cazul
Franței, a unui canton.

Articolul 171cd

Contracte de cultivare

(1) Contractele de cultivare menționate la articolul 110k litera (c) din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 se încheie, pe de o parte, între un
prim-procesator, și, pe de altă parte, un exploatant agricol sau un grup
care îl reprezintă, cu condiția ca grupul în cauză să fie recunoscut de
către statul membru în cauză.

(2) Orice contract de cultivare se încheie pentru un soi sau un grup
de soiuri. Prim-procesatorul este obligat să preia livrarea cantității de foi
de tutun prevăzute în contract, iar exploatantul agricol sau grupul este
obligat să livreze cantitatea în cauză prim-procesatorului, în limita
producției sale efective.

(3) Pentru fiecare recoltă, contractul de cultivare include cel puțin
următoarele elemente:

(a) numele, prenumele și adresele părților contractante;

(b) soiul sau grupul de soiuri de tutun care fac obiectul contractului;

(c) cantitatea maximă care trebuie livrată;

(d) locul exact de producție a tutunului: zona de producție menționată
la articolul 171cc, provincia, municipalitatea și identificarea parcelei
pe baza sistemului de control integrat;

(e) suprafața parcelei în cauză, cu excepția drumurilor de serviciu și a
padocurilor;
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(f) prețul de cumpărare în funcție de gradul de calitate, cu excepția
valorii ajutorului, a eventualelor cheltuieli cu serviciile și taxele;

(g) cerințele minime de calitate convenite în funcție de grad de calitate,
cu un număr minim de trei grade stabilite în funcție de poziția foilor
pe tulpină, precum și un angajament al exploatantului agricol de a
livra prim-procesatorului un tutun brut triat în funcție de gradul de
calitate și care să îndeplinească cel puțin respectivele cerințe de
calitate;

(h) un angajament al prim-procesatorului de a plăti exploatantului
agricol prețul de cumpărare stabilit în funcție de gradul de calitate;

(i) termenul de plată a prețului de cumpărare, care nu poate depăși
treizeci de zile de la data livrării;

(j) un angajament al exploatantului agricol de a replanta tutun pe
parcela în cauză până la data de 20 iunie a anului de recoltă.

(4) În cazul în care efectuează plantarea după 20 iunie, exploatantul
agricol are obligația de a informa în acest sens prim-procesatorul și
autoritatea competentă din statul membru înainte de data în cauză,
printr-o scrisoare recomandată, indicând motivele întârzierii, precum și
informațiile cu privire la orice schimbare a parcelei.

(5) Părțile contractante pot crește cantitățile prevăzute inițial în
contractul de cultivare anexând o rectificare scrisă la acesta. Rectificarea
se depune spre înregistrare la autoritatea competentă până în a
patruzecea zi de la data limită stabilită pentru încheierea contractelor
prevăzută la articolul 171ce alineatul (1).

Articolul 171ce

Încheierea și înregistrarea contractelor

(1) Contractele de cultivare se încheie, cu excepția cazurilor de forță
majoră, până la data de 30 aprilie a anului de recoltă. Statele membre
pot stabili o dată anterioară.

(2) Cu excepția cazurilor de forță majoră, contractele de cultivare
încheiate trebuie depuse spre înregistrare la organismul competent în
termen de cincisprezece zile de la data limită stabilită pentru încheiere
la alineatul (1).

Organismul competent este cel din statul membru în care a fost
prevăzută efectuarea procesării.

În cazul în care procesarea are loc într-un alt stat membru decât cel în
care se cultivă tutunul, organismul competent al statului membru de
procesare trimite de îndată o copie a contractului înregistrat orga-
nismului competent din statul membru de producție. În cazul în care
nu procedează la verificarea schemei de sprijin, organismul în cauză
trimite o copie a contractelor înregistrate autorității de control
competente.

(3) În cazul în care data limită pentru semnarea contractului
prevăzută la alineatul (1) sau pentru prezentarea contractului de
cultivare prevăzut la alineatul (2) depășește maximum cincisprezece
zile, ajutorul care trebuie acordat se reduce cu 20 %.

Articolul 171cf

Contracte cu grupuri de producători

(1) În cazul în care un contract de cultivare se încheie între un prim-
procesator și un grup de producători, contractul în cauză este însoțit de
o listă nominală a exploatanților agricoli în cauză și include cantitățile
maxime care trebuie livrate de fiecare dintre ei, situația parcelelor
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fiecăruia și suprafața parcelelor în cauză, în conformitate cu
articolul 171cd alineatul (3) literele (c), (d) și (e).

Lista menționată anterior se depune spre înregistrare la organismul
competent până la data de 15 mai a anului de recoltă.

(2) Grupul de producători prevăzut la alineatul (1) nu poate efectua
prima procesare a tutunului.

(3) Un producător de tutun nu poate aparține mai multor grupuri de
producători.

Articolul 171cg

Cerințe minime de calitate

Tutunul livrat prim-procesatorului este de calitate bună, originală și
comercială și fără caracteristicile enumerate de anexa XXVII. Cerințe
de calitate mai stricte pot fi stabilite de statele membre sau convenite de
părți.

Articolul 171ch

Litigii

Statele membre pot prevedea ca litigiile cu privire la calitatea tutunului
livrat prim-procesatorului să fie înaintate unui organism de arbitraj.
Statele membre stabilesc normele care reglementează compoziția și deli-
berările organismelor în cauză care trebuie să includă, în număr egal,
unul sau mai mulți reprezentanți ai producătorilor și ai procesatorilor.

Articolul 171ci

Nivelul ajutorului

În temeiul aplicării articolului 110k litera (d) din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, statele membre stabilesc valoarea orientativă a ajutorului
pe kilogram, pentru fiecare soi sau grup de soiuri de tutun, înainte de
data de 15 martie a anului de recoltă. Statele membre pot diferenția
nivelul ajutorului în funcție de calitatea tutunului livrat. Pentru fiecare
soi sau grup de soiuri, nivelul ajutorului nu poate depăși valoarea primei
stabilite pentru diferitele grupuri de soiuri din recolta din anul 2005 în
Regulamentul (CE) nr. 546/2002 al Consiliului (1).

Statele membre stabilesc valoarea definitivă a ajutorului pe kilogram,
pentru fiecare soi sau grup de soiuri de tutun, în termen de 15 zile
lucrătoare de la data la care tot tutunul din recolta în cauză a fost
livrat. În cazul în care valoarea totală a ajutorului solicitat într-un stat
membru depășește plafonul național stabilit la articolul 110l din Regu-
lamentul (CE) nr. 1782/2003, astfel cum a fost modificat în conformitate
cu articolul 110m din regulamentul în cauză, statul membru procedează
la o reducere lineară a sumelor plătite fiecărui exploatant agricol.

Articolul 171cj

Calcularea plății

(1) Ajutorul care trebuie plătit exploatanților agricoli se calculează pe
baza greutății foilor de tutun, a soiului sau grupului de soiuri în cauză,
corespunzătoare cerințelor minime de calitate și preluate de prim-
procesator.
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(2) În cazul în care nivelul de umiditate este mai mare sau mai mic
decât nivelul stabilit de anexa XXVIII pentru soiul în cauză, greutatea
se adaptează pentru fiecare punct de diferență, în limitele de toleranță
stabilite de anexa în cauză.

(3) Metodele care trebuie utilizate pentru determinarea nivelului de
umiditate, precum și nivelurile și frecvența prelevării de probe, și moda-
litatea de calcul al greutății adaptate sunt prevăzute de anexa XXIX.

Articolul 171ck

Livrare

(1) Cu excepția cazurilor de forță majoră, exploatantul agricol trebuie
să livreze întreaga producție prim-procesatorului până la data de
30 aprilie a anului următor anului de recoltă, pentru a nu pierde
dreptul la ajutor. Statele membre pot stabili o dată anterioară.

(2) Livrarea se efectuează fie direct, la locul unde tutunul va fi
procesat, fie, în cazul în care statul membru autorizează acest lucru,
într-un centru de achiziție autorizat. Organismul de control competent
autorizează centrele de achiziție care dispun și de instalații și
instrumente de cântărire, precum și de sedii corespunzătoare.

(3) În cazul în care tutunul neprocesat nu a fost livrat la locurile
prevăzute la alineatul (2) sau, în cazul în care, în cadrul transferului
unor cantități diferite de tutun de la centrul de achiziție la prim-
procesator, transportatorul nu deține o autorizație de transport, prim-
procesatorul care a preluat tutunul în mod ilegal plătește statului
membru o sumă de bani egală cu ajutorul corespunzător cantității de
tutun în cauză. Suma menționată anterior intră în contul Fondului
European de Orientare și Garantare Agricolă (FEOGA).

Articolul 171cl

Plăți

Ajutorul se plătește exploatantului agricol de către organismul
competent din statul membru, pe baza unui certificat de control emis
de organismul de control competent, care atestă faptul că livrarea
tutunului s-a realizat cu succes.

Articolul 171cm

Avansuri

(1) Prin derogare de la dispozițiile articolului 10 alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 796/2004, statele membre pot aplica în
favoarea exploatanților agricoli un sistem de avansuri în ceea ce
privește ajutorul pentru tutun.

(2) Cererile de avans trebuie depuse de către exploatanții agricoli
după data de 16 septembrie a anului de recoltă. Orice cerere de avans
trebuie însoțită de următoarele documente, cu excepția cazului în care
statul membru emite o dispoziție de derogare în cazurile în care docu-
mentele în cauză se află deja în posesia sa:

(a) o copie a contractului de cultivare sau numărul său de înregistrare;

(b) o declarație scrisă a exploatantului agricol, în care indică cantitățile
de tutun pe care este în măsură să le livreze pentru anul de comer-
cializare în curs.

(3) Plata avansului, a cărui valoare maximă este egală cu 50 % din
ajutorul care urmează să fie acordat, în funcție de nivelul orientativ al
ajutorului stabilit în conformitate cu articolul 171ci, este condiționată de
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constituirea unei garanții egale cu valoarea avansului în cauză, majorată
cu 15 %.

Garanția se eliberează în momentul în care întregul ajutor a fost plătit în
conformitate cu articolul 19 din Regulamentul (CEE) nr. 2220/85.

(4) Avansul se plătește începând cu data de 16 octombrie a anului de
recoltă și în cel mult treizeci de zile de la depunerea cererii prevăzute la
alineatul (2) și a dovezii de constituire a garanției prevăzute la alineatul
(3).

Avansul plătit se deduce din ajutorul pentru tutun care trebuie acordat,
în conformitate cu dispozițiile articolului 171cl.

(5) Statele membre stabilesc condițiile suplimentare care regle-
mentează acordarea avansurilor, în special data limită pentru
depunerea cererilor. ►M7 __________ ◄

Articolul 171cn

Procesări transfrontaliere

(1) Ajutoarele sunt plătite sau plătite în avans de către statul membru
în care tutunul a fost produs.

(2) În cazul în care tutunul este procesat într-un alt stat membru decât
cel de producție, statul membru de procesare comunică, după efectuarea
controalelor necesare, toate elementele care permit statului membru
producător să procedeze la plata ajutoarelor sau la eliberarea garanțiilor.

Articolul 171co

Comunicări ale Comisiei

(1) Fiecare stat membru în cauză notifică Comisiei, până la data de
31 ianuarie a fiecărui an de recoltă:

(a) denumirea și adresele organismelor responsabile cu înregistrarea
contractelor de cultivare;

(b) numele și adresele prim-procesatorilor autorizați.

Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, lista
organismelor responsabile cu înregistrarea controalelor de cultivare și a
prim-procesatorilor.

(2) Fiecare stat membru în cauză notifică de îndată Comisiei măsurile
naționale luate în temeiul prezentului capitol.

Articolul 171cp

Măsuri tranzitorii

Fără a aduce atingere modificărilor care ar putea fi aduse ulterior,
producătorii ale căror cote de producție au fost răscumpărate în
timpul recoltelor din 2002 și 2003 în temeiul articolului 14 din Regu-
lamentul (CEE) nr. 2075/92 au dreptul, începând cu 1 ianuarie 2006, în
decursul celor cinci recolte consecutive care urmează după cea pentru
care au fost răscumpărate cotele în cauză, să primească în fiecare an o
sumă egală cu un procentaj din prima acordată în timpul recoltei din
2005, astfel cum este prevăzut în tabelele din anexa XXX. Sumele în
cauză se plătesc înainte de data de 31 mai a fiecărui an.
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Capitolul 17d

PLĂȚI TRANZITORII PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME ȘI PLĂȚI
TRANZITORII PENTRU FRUCTE DE TIP BACĂ

Articolul 171d

Definiții

În sensul prezentului capitol:

(a) „solicitant” înseamnă orice agricultor care cultivă suprafețele
menționate la articolele 100t și 110v din Regulamentul (CE) nr.
1782/2003 în vederea obținerii ajutoarelor prevăzute la articolele
respective;

(b) „ajutor” înseamnă plata tranzitorie pentru fructe și legume
menționată la articolul 110t din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003
sau plata tranzitorie pentru fructe de tip bacă menționată la
articolul 110v din regulamentul respectiv;

(c) „prim procesator” înseamnă orice utilizator de materii prime
agricole menționate la articolele 110t și 110v din Regulamentul
(CE) nr. 1782/2003 care realizează prima prelucrare a acestora în
vederea obținerii unuia sau a mai multora dintre produsele
enumerate la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
2201/96 al Consiliului (1);

(d) „colector” înseamnă orice persoană care încheie un contract cu un
solicitant în sensul literei (a), care achiziționează pe cont propriu cel
puțin unul dintre produsele menționate la articolul 68b alineatul (2)
al treilea paragraf sau, respectiv, la articolul 110v alineatul (1) din
Regulamentul (CE) nr. 1782/2003;

(e) „organizație de producători recunoscută” înseamnă orice entitate
juridică sau o parte clar identificată a unei entități juridice care
respectă cerințele articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1182/2007 (2) și care este recunoscută de statul membru în cauză
în conformitate cu articolul 4 din regulamentul respectiv, precum și
grupurile de producători recunoscute în conformitate cu articolul 7
din regulamentul respectiv.

Articolul 171da

Contractul

(1) Fără a aduce atingere aplicării de către statele membre a posibi-
lității prevăzute la articolul 110u alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr.
1782/2003, contractul de prelucrare (transformare) menționat la arti-
colele 110u alineatul (3) și 110v alineatul (2) din regulamentul
respectiv se încheie între, pe de o parte, un prim procesator autorizat,
în sensul articolului 171db, și, pe de altă parte, un solicitant sau o
organizație de producători recunoscută care îl reprezintă pe acesta sau
un colector autorizat, în sensul articolului 171db, care îl reprezintă pe
solicitant.

În cazul în care organizația de producători recunoscută acționează și ca
prim procesator autorizat, contractul poate lua forma unui angajament de
livrare.

(2) Contractul sau angajamentul de livrare va include cel puțin urmă-
toarele:

(a) numele și adresele părților la contract sau la angajamentul de
livrare;
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(b) speciile în cauză și suprafața cultivată cu fiecare specie;

(c) dacă este cazul, angajamentul solicitantului de a livra prim proce-
satorului cantitatea totală recoltată sau cantitățile minime definite de
către statele membre.

În cazurile în care contractul este încheiat între un prim procesator
autorizat și o organizație de producători recunoscută sau un colector
autorizat care îl reprezintă pe solicitant, contractul va include, de
asemenea, numele și adresele, menționate la litera (a), ale solicitanților
în cauză, precum și speciile și suprafața cultivată, menționate la litera
(b), pentru fiecare solicitant în parte.

Articolul 171db

Autorizarea prim procesatorilor și a colectorilor

(1) În sensul prezentului capitol, statele membre stabilesc un sistem
de autorizare a prim procesatorilor și a colectorilor localizați pe teritoriul
propriu. În special, statele membre stabilesc condiții de autorizare care
să asigure cel puțin faptul că:

(a) prim procesatorii și colectorii autorizați au capacitatea administrativă
de a gestiona contractele menționate la articolul 171da;

(b) prim procesatorii autorizați dețin capacitățile de producție corespun-
zătoare.

(2) Statele membre stabilesc o procedură de control a autorizării.

Autorizațiile acordate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 2201/96 și al
Regulamentului (CE) nr. 2202/96 rămân valabile în sensul prezentului
capitol.

(3) În cazul în care se constată că un prim procesator sau colector
autorizat nu își respectă obligațiile care îi revin conform prezentului
capitol sau prevederile adoptate la nivel național pe baza acestuia sau
în cazul în care un prim procesator sau colector autorizat nu acceptă sau
nu facilitează verificările care trebuie realizate de către autoritățile
competente în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 796/2004,
statele membre impun penalități corespunzătoare. Cuantumul penali-
tăților se calculează în funcție de gravitatea încălcării.

(4) Statele membre pun la dispoziția publicului o listă cu prim proce-
satorii și colectorii autorizați, cu cel puțin două luni înainte de data
fixată în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) sau articolul 13
alineatul (13a) din Regulamentul 796/2004.

Articolul 171dc

Valoarea ajutoarelor în cazul plăților tranzitorii pentru fructe și
legume

(1) La aplicarea articolului 110u alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, statele membre stabilesc și publică valoarea orientativă
pe hectar a ajutorului înaintea datei de 15 martie a anului pentru care se
cere ajutorul.

(2) La aplicarea articolului 110u alineatele (1) și (2) din Regula-
mentul (CE) nr. 1782/2003, statele membre stabilesc valoarea finală
pe hectar a ajutorului pe baza suprafeței determinate.
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CAPITOLUL 18

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 172

Abrogări

(1) Regulamentele (CEE) nr. 1686/72, (CEE) nr. 1445/76, (CE)
nr. 1644/96, (CE) nr. 2316/1999, (CE) nr. 2461/1999, (CE)
nr. 2550/2001, (CE) nr. 2199/2003 și (CE) nr. 2237/2003 se abrogă
cu efect de la 1 ianuarie 2005.

Cu toate acestea, se aplică în continuare în cazul cererilor de ajutor
privind anul de comercializare sau perioada de primă 2004-2005 și
anii de comercializare sau perioadele de primă anterioare. În cazul
aplicării articolului 66 sau a articolului 71 din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003, articolul 20 alineatele (2)-(5) din Regulamentul (CE)
nr. 2316/1999 continuă să se aplice până la expirarea angajamentului
asumat de agricultor.

(2) Regulamentul (CE) nr. 2342/1999 se abrogă cu efect de la
1 ianuarie 2005. Se aplică în continuare în cazul cererilor depuse
pentru anul 2004.

(3) Regulamentul (CE) nr. 609/1999 se abrogă cu efect de la
1 ianuarie 2005. Cu toate acestea, se aplică în continuare în cazul
cererilor de plăți directe privind recolta din 2004 și recolta din 2005
în cazul aplicării articolului 71 alineatul (1) din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003. ►M7 De asemenea, se aplică, în continuare, în
Slovenia pentru cererile de plată referitoare la recolta 2006 în ceea ce
privește Regulamentul (CEE) nr. 1696/71 și până la 31 decembrie 2006
în ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1098/98 al Consiliului (1). ◄

▼M4
(3a) Regulamentul (CE) nr. 1591/2001 se abrogă. Cu toate acestea,
continuă să se aplice în ceea ce privește anul de comercializare
2005/2006.

(3b) Regulamentele (CEE) nr. 85/93 și (CE) nr. 2848/98 se abrogă cu
efect de la 1 ianuarie 2006. Cu toate acestea, continuă să se aplice în
ceea ce privește recolta din 2005.

(4) Trimiterile la actele abrogate se interpretează ca trimiteri la
prezentul regulament, cu excepția Regulamentului (CEE) nr. 85/93.

▼B

Articolul 173

Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică în cazul cererilor de ajutor privind anii de comercializare sau
perioadele de primă care încep de la 1 ianuarie 2005, cu excepția
articolului 10, care se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului
regulament.

▼B
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Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se
aplică direct în toate statele membre.

▼B
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ANEXA I

TEST PENTRU LUPINUL DULCE MENȚIONAT LA ARTICOLUL 2
ALINEATUL (5)

A se realiza pe un eșantion de 200 de boabe prelevate dintr-un kg pe lot, cu o
greutate maximă de 20 t.

Controlul trebuie să se limiteze la evidențierea calitativă a boabelor amare din
eșantion. Toleranța pentru omogenitate este de 1 bob la 100 de boabe. Se aplică
metoda secționării boabelor după Von Sengbusch (1942), Ivanov și Smirnova
(1932) și Eggebrecht (1949). Boabele seci sau umflate se secționează transversal.
Jumătățile de boabe se așează pe o sită și sunt îmbibate timp de zece secunde
într-o soluție iodo-iodurată, apoi clătite timp de 5 secunde cu apă. Suprafața de
secționare a boabelor amare bate spre maro, în timp ce suprafața boabelor sărace
în alcaloid rămâne galbenă.

Pentru prepararea soluției iodo-iodurate, se dizolvă 14 g de iodură de potasiu în
cât mai puțină apă, se adaugă 10 g de iod și se ajunge la o soluție de 1 000 cm3.
Soluția trebuie lăsată în repaus o săptămână înainte de utilizare. Se conservă în
flacoane de sticlă fumurie. Această soluție mamă se diluează de trei până la cinci
ori înainte de utilizare.

▼B
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ANEXA II

AJUTOR SPECIAL PENTRU OREZ

Calculul coeficientului de reducere menționat la articolul 13

1. Pentru a determina o eventuală depășire a suprafeței de bază menționate la
articolul 82 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, autoritatea competentă a
statului membru ia în considerare, pe de o parte, suprafețele sau subsuprafețele
de bază prevăzute la articolul 81 din regulamentul menționat anterior și, pe de
altă parte, totalul suprafețelor pentru care s-au prezentat cereri de ajutor pentru
suprafețele și subsuprafețele de bază menționate.

2. La stabilirea suprafeței totale pentru care s-au prezentat cereri de ajutor, nu se
ține seama de cererile sau de părțile de cereri care, în urma unui control, s-au
dovedit în mod evident a fi nejustificate.

3. În cazul în care se constată o depășire pentru anumite suprafețe sau subsu-
prafețe de bază, statul membru stabilește procentajul acesteia, calculat cu două
zecimale, respectând termenul stabilit la articolul 18 alineatul (2) din prezentul
regulament. În cazul în care depășirea este previzibilă, statul membru
informează imediat producătorii cu privire la aceasta.

4. Coeficientul de reducere a ajutorului special pentru orez se calculează, în
conformitate cu articolul 82 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, după
următoarea formulă:

Coeficientul de reducere = suprafața de referință a subsuprafeței de bază
împărțită la suprafața totală pentru care s-au prezentat cereri pentru subsu-
prafața de bază menționată.

Ajutorul redus special pentru orez se calculează după următoarea formulă:

Ajutorul redus special pentru orez = ajutorul special pentru orez înmulțit cu
coeficientul de reducere.

Acest coeficient de reducere și acest ajutor redus special pentru orez se
calculează pentru fiecare subsuprafață de bază, după redistribuirea prevăzută
la articolul 82 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003. Redistri-
buirea se face pentru subsuprafețele de bază pentru care s-au depășit limitele,
în mod proporțional cu depășirile constatate pentru suprafețele menționate.

▼B
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ANEXA III

AJUTOR SPECIAL PENTRU OREZ

menționat la articolul 3 alineatul (1) litera (c) punctul (i)

SUPRAFAȚA TOTALĂ STABILITĂ, folosită pentru calculul coeficientului
de reducere

▼M10
__________

▼M8

ANUL CERERII: .................................................................................................…

STAT MEMBRU: ................................................................................................…

(numai pentru Franța) suprafața de bază: .......................................................... …

Subsuprafață Suprafață de referință
(în hectare) (*)

Soi
Suprafața totală

stabilită
(în hectare) (**)

Denumirea subsu-
prafeței 1

Soi 1

Soi 2

Soi 3

…

Total

Denumirea subsu-
prafeței 2

Soi 1

Soi 2

Soi 3

…

Total

Denumirea subsu-
prafeței 3

Soi 1

Soi 2

Soi 3

…

Total

… Soi 1

Soi 2

Soi 3

…

Total

Total

(*) Articolul 81 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.
(**) Articolul 80 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

▼M8
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ANEXA IV

menționată la articolul 54 alineatul (3) și la articolul 59 alineatul (1) și
menționată la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i), litera (c)

punctul (i) și litera (e) punctul (i)

SUPRAFEȚE DE BAZĂ

(ha)

Regiune Toate culturile din care porumb
din care furaje
de însilozare

SPANIA

Regadío 1 318 170 379 325

Secano 7 256 618

FRANȚA

Total 12 399 382

Suprafața de bază pentru
porumb

561 320 (1)

Suprafața de bază irigată 1 094 138 (1)

MALTA 4 565 (2)

PORTUGALIA

Azore 9 700

Madeira

— Regadío 310 290

— Altele 300

SLOVENIA 125 171 (2)

(1) Inclusiv 256 816 ha de porumb irigat.
(2) În conformitate cu anexa XIb din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

▼M1
__________

▼M9
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ANEXA VI

menționată la articolele 59, 60 și 69

►(1) M9

►(2) M10

▼M8
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ANEXA VII

Leguminoase furajere prevăzute la articolul 67

Cod NC

0713 90 Vicia spp. cu excepția Vicia faba și Vicia sativa, recoltate în
stadiul deplinei maturități

Vicia sativa, altele decât cele recoltate în stadiul deplinei
maturități

ex 1209 29 50 Lupinus spp., altele decât lupinul dulce

ex 1214 90 99 Medicaggo spp.

Trifolium spp.

Lathyrus spp.

Melilotus spp.

Onobrychis spp.

Ornithopus sativus

Hedysarum coronarium

Lotus corniculatus

Galega orientalis

Trigonella foenum-graecum

Vigna sinensis

▼B
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ANEXA VIII

CULTURI PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 57

Cultură Stat membru Regiune

Toate culturile eligibile Estonia Întreg teritoriul

Finlanda Întreg teritoriul

Suedia Întreg teritoriul

Porumb dulce
Cânepă destinată
producției de fibre

Toate statele membre Întreg teritoriul

▼B
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ANEXA IX

menționată la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (i), litera (c) punctul
(i) și litera (e) punctul (i)

PLĂȚILE PE SUPRAFEȚE DE CULTURI ARABILE

Informațiile trebuie prezentate sub forma unei serii de tabele întocmite în confor-
mitate cu modelul descris mai jos:

— un set de tabele cu informații pentru fiecare regiune de bază în sensul anexei
IV la prezentul regulament;

— un singur tabel care rezumă informațiile pentru fiecare stat membru.

Tabelele se transmit sub formă computerizată.

Note:

Fiecare tabel trebuie să menționeze regiunea în cauză.

Primul rând se referă numai la grâul dur eligibil pentru suplimentul la plata pe
suprafață menționată la articolul 105 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr.
1782/2003.

Rândul „Culturile arabile declarate ca suprafețe pentru nutreț pentru prime pentru
bovine și ovine” corespunde suprafețelor menționate la articolul 102 alineatul (3)
din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

Modelul A: În cazul în care porumbul este tratat separat (1):

Cultură Suprafață
(hectare)

Randament
(tone/hectar)

Grâu dur, articolul 105 alineatul (1)

Porumb (suprafață de bază separată),
articolul 104 alineatul (2)

Alte culturi: cereale, semințe oleaginoase,
in, cânepă, articolul 104 alineatul (2)

Culturi de plante proteaginoase,
articolul 104 alineatul (2)

Terenuri scoase voluntar din circuitul
agricol, articolul 107 alineatul (6)

Culturile arabile declarate ca suprafețe
pentru nutreț pentru prime pentru bovine
și ovine

Total

Modelul B: În cazul în care porumbul nu este tratat separat (2):

Cultură Suprafață
(hectare)

Randament
(tone/hectar)

Grâu dur, articolul 105 alineatul (1)

Culturi, astfel cum sunt enumerate în
anexa IX la Regulamentul (CE) nr. 1782/
2003 al Consiliului, articolul 104 alineatul
(1)

_____________

(1) În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consi-
liului, randamentul pentru „porumb” stabilit în planul de regionalizare a regiunii
în cauză se utilizează pentru porumb; randamentul pentru „cereale, altele decât
porumbul” se utilizează pentru cereale, semințe oleaginoase, semințe de in și in
și cânepă destinate producției de fibră; randamentul mediu pentru cereale se
folosește pentru culturile de plante proteaginoase.

(2) În conformitate cu articolul 104 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consi-
liului, randamentul mediu stabilit în planul de regionalizare a regiunii în cauză se
utilizează pentru culturi.

▼M10
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Cultură Suprafață
(hectare)

Randament
(tone/hectar)

Terenuri scoase voluntar din circuitul
agricol, articolul 107 alineatul (6)

Culturile arabile declarate ca suprafețe
pentru nutreț pentru prime pentru bovine
și ovine

Total

▼M10
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ANEXA X

ZONE ELIGIBILE PENTRU PRIMA PENTRU CAPRE FĂTĂTOARE

1. Germania: toate zonele de munte în sensul articolului 18 din Regulamentul
(CE) nr. 1257/99.

2. Grecia: întreg teritoriul (*).

▼M7
3. Spania: următoarele comunități autonome: Andaluzia, Aragon, Baleares,

Castilia-La Mancha, Castilia-Leon, Catalonia, Estremadura, Galicia [cu
excepția provinciilor A Coruña și Lugo, care nu sunt considerate zone defa-
vorizate în sensul Regulamentului (CE) nr. 1257/1999], Madrid, Murcia, La
Rioja, Valencia și Insulele Canare (*), precum și toate zonele de munte în
sensul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1257/99 situate în afara
acestor regiuni.

▼B
4. Franța: Corsica, departamentele de peste mări (*) și toate zonele de munte în

sensul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1257/99 situate în afara
acestor regiuni.

5. Italia: Latio, Abruzzo, Molise, Campania, Apulia, Basilicata, Calabria, Sicilia
și Sardinia, precum și toate zonele de munte în sensul articolului 18 din
Regulamentul (CE) nr. 1257/99 situate în afara acestor regiuni.

6. Cipru: întreg teritoriul.

7. Austria: toate zonele de munte în sensul articolului 18 din Regulamentul
(CE) nr. 1257/99.

8. Portugalia: întreg teritoriul, cu excepția Insulelor Azore (*).

9. Slovenia: întreg teritoriul.

10. Slovacia: toate zonele de munte în sensul articolului 18 din Regulamentul
(CE) nr. 1257/99.

▼B
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(*) Departamentele franceze de peste mări, Madeira, Insulele Canare și insulele din Marea
Egee sunt considerate excluse din prezenta anexă în cazul aplicării excluderii facultative
prevăzute la articolul 70 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 de
statul membru în cauză.



ANEXA XI

►M9 menționată la articolul 3 alineatul (1) litera (a) punctul (iii) ◄

CERERI DE PRIME PENTRU OI ȘI CAPRE

DATA LIMITĂ A TRANSMITERII: 1 SEPTEMBRIE ÎN FIECARE AN

ANUL CERERII: ................................................................................................ …

STATUL MEMBRU: ..........................................................................................…

Tip de femelă
Total
femele

Oi care nu
produc
lapte

Oi de lapte Capre

Numărul de prime solicitate
[articolul 113 din Regulamentul
(CE) nr. 1782/2003]

Numărul de prime suplimentare
solicitate (1)
[articolul 114 din Regulamentul
(CE) nr. 1782/2003]

(1) În conformitate cu articolele 72 și 73 din prezentul regulament (zone defavorizate).

▼M8
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ANEXA XII

►M9 menționată la articolul 3 alineatul (1) litera (e) punctul (iv) ◄

PLĂȚILE PRIMELOR PENTRU OI ȘI CAPRE

DATA LIMITĂ A TRANSMITERII: 31 IULIE ÎN FIECARE AN

ANUL CERERII: .................................................................................................…

STATUL MEMBRU: ..........................................................................................…

Tip de femelă

Total femele
Oi care nu
produc lapte

Oi de lapte Capre

Numărul de
prime
plătite
(capete)

Numărul
de plăți
supli-
mentare pe
cap (*)

Numărul
de prime
supli-
mentar-
e (**)

Numărul
de prime
pentru oi
fătătoare
sau pentru
capre
fătătoare

(*) În cazul aplicării articolului 71 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (perioada tran-
zitorie).

(**) În conformitate cu articolele 72 și 73 din prezentul regulament (zone defavorizate).

▼M8

2004R1973— RO — 01.01.2008 — 011.001— 120



ANEXA XIII

FUNCȚIONAREA REZERVEI NAȚIONALE

STAT MEMBRU ...................................................…

AN DE COMERCIALIZARE ...............................…

DATA .....................................................................…

TERMEN DE TRANSMITERE: 30 APRILIE A FIECĂRUI AN

Transfer de drepturi în decursul anului de comercializare menționat anterior Număr de drepturi la primă

(a) Bilanț al rezervei naționale la începutul anului de comercializare (= sfârșitul
anului de comercializare precedent)

CEDATE FĂRĂ COMPENSAȚIE
REZERVEI NAȚIONALE

(b) În urma unui transfer de drepturi
fără transferarea exploatației

(c) Provenite din drepturile la primă
neutilizate (utilizare insuficientă)

(d) TOTAL = (b) + (c)

(e) Drepturi alocate

(f) Drepturi alocate agricultorilor din regiunile defavorizate

(g) Bilanț al rezervei naționale la sfârșitul anului de comercializare = (a) + (d)
— (e)

▼M8
__________

▼B
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ANEXA XV

LISTA RASELOR BOVINE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 99

— Angler Rotvieh (Angeln) — Rød dansk mælkerace (RMD) — German Red
— Lithuanian Red

— Ayrshire

— Armoricaine

— Bretonne pie noire

— Fries-Hollands (FH), française frisonne pie noire (FFPN), Friesian-Holstein,
Holstein, Black and White Friesian, Red and White Friesian, Frisona
española, Frisona Italiana, Zwartbonten van België/pie noire de Belgique,
Sortbroget dansk mælkerace (SDM), Deutsche Schwarzbunte, Schwarzbunte
Milchrasse (SMR), Czarno-biala, Czerweno-biala, Magyar Holstein-Friz,
Dutch Black and White, Estonian Holstein, Estonian Native, Estonian Red,
British Friesian, Crno-Bela, German Red and White, Holstein Black and
White, Red Holstein

— Groninger Blaarkop

— Guernsey

— Jersey

— Malkeborthorn

— Reggiana

— Valdostana Nera

— Itäsuomenkarja

— Länsisuomenkarja

— Pohjoissuomenkarja.

▼B
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ANEXA XVI

RANDAMENTUL MEDIU DE LAPTE MENȚIONAT LA
ARTICOLUL 103

(în kilograme)

Belgia 5 450

Republica Cehă 5 682

Danemarca 6 800

Germania 5 800

Estonia 5 608

Grecia 4 250

Spania 4 650

Franța 5 550

Irlanda 4 100

Italia 5 150

Cipru 6 559

Letonia 4 796

Lituania 4 970

Luxemburg 5 700

Ungaria 6 666

Malta

Țările de Jos 6 800

Austria 4 650

Polonia 3 913

Portugalia 5 100

Slovenia 4 787

Slovacia 5 006

Finlanda 6 400

Suedia 7 150

Regatul Unit 5 900

▼B
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ANEXA XVII

PLAFOANELE NAȚIONALE PENTRU PRIMA PENTRU SACRIFICARE
PREVĂZUTĂ LA ARTICOLUL 124 ALINEATUL (1), APLICABILĂ DE

LA 1 IANUARIE 2005

Bovine adulte Viței

Belgia 711 232 335 935

Danemarca 711 589 54 700

Germania 4 357 713 652 132

Grecia 235 060 80 324

Spania (1) 1 982 216 25 629

Franța (2) 4 041 075 2 045 731

Irlanda 1 776 668 0

Italia 3 426 835 1 321 236

Luxemburg 21 867 3 432

Țările de Jos 1 207 849 1 198 113

Austria 546 557 129 881

Portugalia (3) 325 093 70 911

Finlanda 382 536 10 090

Suedia 502 063 29 933

Regatul Unit 3 266 212 26 271

(1) Fără a aduce atingere articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1454/2001.
(2) Fără a aduce atingere articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 1452/2001.
(3) Fără a aduce atingere articolelor 13 și 22 din Regulamentul (CE) nr. 1453/2001.
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ANEXA XVIII

menționată la articolul 106 alineatul (2) și la articolul 131

PLĂȚI PENTRU CARNEA DE BOVINE

ANUL CERERII: …................................................................................................................................................................

STAT MEMBRU: …...............................................................................................................................................................

1. PRIMA SPECIALĂ

Număr de animale

Termen
limită de
prezentare

Referinț-
ă Informații solicitate

Schemă generală Schema de
abatorizare

Grupa unică de vârstă
sau prima grupă de

vârstă

A doua
grupă de
vârstă

Ambele
grupe de
vârstă

Tauri Boi Boi

Articolul 131 alineatul
(4) litera (a)

1februari-
e

1.2 Numărul de
animale ce fac
obiectul unei
cereri (întregul an)

Articolul 131 alineatul
(4) litera (b) punctul (i)

31 iulie 1.3 Numărul de
animale admise la
primă (întregul an)

Articolul 131 alineatul
(4) litera (b) punctul
(ii)

31 iulie 1.4 Numărul de
animale neadmise
la primă din
cauza aplicării
plafonului

Număr de producători

Termen
limită de
prezentare

Referinț-
ă Informații solicitate

Schemă generală Schema de
abatorizare

Grupa unică de vârstă
sau prima grupă de

vârstă

A doua
grupă de
vârstă

Numai cele
două grupe
de vârstă

Tauri Boi Boi

Articolul 131 alineatul
(4) litera (b) punctul (i)

31 iulie 1.5 Numărul de
producători care
beneficiază de
primă

▼M9
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2. PRIMA PENTRU DESEZONALIZARE

Termen
limită de
prezentare

Referinț-
ă Informații solicitate

Grupa
unică de
vârstă sau
primă

grupă de
vârstă

A doua
grupă de
vârstă

Ambele
grupe de
vârstă

Articolul 131 alineatul
(6) litera (a)

1februari-
e

2.3 Numărul de
animale admise la
primă

2.4 Numărul de
producători

3. PRIMĂ PENTRU VACARE CARE ALĂPTEAZĂ

Termen limită de
prezentare

Referință Informații solicitate

Numai efec-
tivele de

animale care
alăptează

Efective mixte

Articolul 131
alineatul (2)
litera (a) punctul
(i)

1 februarie 3.2 Numărul de animale care fac
obiectul unei cereri (întregul an)

Articolul 131
alineatul (2)
litera (b) punctul
(i)
Articolul 131
alineatul (6)
litera (b) punctul
(ii)

31 iulie 3.3 Numărul de vaci admise la primă
(întregul an)

3.4 Numărul de juninci admise la
primă (întregul an)

3.5 Numărul de producători ce bene-
ficiază de primă (întregul an)

Sumă pe
cap

Articolul 131
alineatul (2)
litera (b) punctul
(iii)

31 iulie 3.6 Primă națională

Articolul 131
alineatul (2)
litera (b) punctul
(ii)

31 iulie 3.7 Numărul de animale neadmise la
primă din cauza aplicării
plafonului național pentru juninci

4. PLATĂ DE EXTENSIFICARE

4.1. Aplicarea factorului unic de densitate [articolul 132 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003]

Termen
limită de
prezentare

Referinț-
ă Informații solicitate

Primă
specială

Primă
pentru vaca

care
alăptează

Vaci care
alăptează Total

Articolul 131 alineatul
(6) litera (b) punctul (i)
Articolul 131 alineatul
(6) litera (b) punctul
(ii)
Articolul 131 alineatul
(6) litera (b) punctul
(iii)

31 iulie 4.1.1 Numărul de
animale admise le
primă

4.1.2 Numărul de
producători care
beneficiază de o
plată
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4.2. Aplicarea factorului dublu de densitate [articolul 132 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE)
nr. 1782/2003]

Termen
limită de
prezentare

Referinț-
ă

Informații soli-
citate

Primă specială
Primă pentru
vaca care
alăptează

Vaci care
alăptează Total

1.4-1.8 < 1.4 1.4-1.8 < 1.4 1.4-1.8 < 1.4 1.4-1.8 < 1.4

Articolul 131
alineatul (6)
litera (b)
punctul (i)
Articolul 131
alineatul (6)
litera (b)
punctul (ii)
Articolul 131
alineatul (6)
litera (b)
punctul (iii)

31 iulie 4.2.1 Numărul de
animale
admise la
primă

4.2.2 Numărul de
producători
ce beneficiază
de o plată

5. PRIMĂ SCUTITĂ DE FACTORUL DE DENSITATE

Termen limită
de prezentare

Referință Informații solicitate Animale Producători

Articolul 131 alineatul
(6) litera (b) punctul
(iv)

31 iulie 5 Numărul de animale și de produ-
cători cărora le-a fost acordată prima

scutită de factorul de densitate

6. PRIMĂ PENTRU ABATORIZARE

Numărul de animale

Termen
limită de
prezentare

Referință Informații solicitate

Abatorizare Export

Animale
adulte

Viței
Animale
adulte

Viței

Articolul 131 alineatul
(1) litera (a)
Articolul 131 alineatul
(2) litera (a) punctul
(ii)
Articolul 131 alineatul
(3) litera (a)

1 martie 6.2 Numărul de
animale ce fac
obiectul unei
cereri (întregul an)

Articolul 131 alineatul
(1) litera (b) punctul (i)
Articolul 131 alineatul
(2) litera (b) punctul
(iv)
Articolul 131 alineatul
(3) litera (b) punctul (i)

31 iulie 6.3 Numărul de
animale admise la
primă (întregul an)

Articolul 131 alineatul
(1) litera (b) punctul
(ii)
Articolul 131 alineatul
(2) litera (b) punctul
(v)
Articolul 131 alineatul
(3) litera (b) punctul
(ii)

31 iulie 6.4 Numărul de
animale neadmis
la primă din
cauza aplicării
plafonului
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Numărul de producători

Termen
limită de
prezentare

Referinț-
ă Informații solicitate

Abatorizare Export

Animale
adulte

Viței
Animale
adulte

Viței

Articolul 131 alineatul
(1) litera (b) punctul (i)
Articolul 131 alineatul
(2) litera (b) punctul
(iv)
Articolul 131 alineatul
(3) litera (b) punctul (i)

31 iulie 6.5 Numărul de
producători ce
beneficiază de
primă

7. COTA PENTRU VACA CARE ALĂPTEAZĂ

Termen
limită de
prezentare

Referință Bilanțul drepturilor la
început de an

Drepturi vărsate rezervei
naționale provenind din

Drepturi
obținute din

rezerva
națională

Bilanțul
drepturilor
la sfârșit de

an

(a)
transferuri

fără
exploatare

(b)
o utilizare

insufi-
cientă

Articolul 106 alineatul
(3)

31 iulie 7.2
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ANEXA XIX

TABELUL PREVĂZUT LA ARTICOLUL 131 ÎN SENSUL APLICĂRII ALINEATULUI (5) DIN
ARTICOLUL MENȚIONAT ANTERIOR

Până la 100 %
din prima

pentru sacri-
ficare (viței)

Până la 100 %
din prima

pentru vacile
care alăptează

Până la 40 %
din prima

pentru sacri-
ficare (bovine,
altele decât viței)

Până la 100 %
din prima

pentru sacri-
ficare (bovine,
altele decât viței)

Până la 75 %
din prima
specială

Trimitere la
Regulamentul
(CE) nr. 1782/
2003

Articolul 68
alineatul (1)

Articolul 68
alineatul (2)
litera (a)
punctul (i)

Articolul 68
alineatul (2)
litera (a)
punctul (ii)

Articolul 68
alineatul (2)
litera (b)
punctul (i)

Articolul 68
alineatul (2)
litera (b)
punctul (ii)

Cuantum
efectiv vărsat,
exprimat în
EUR (după
aplicarea
reducerii
stabilite la
articolul 139)
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ANEXA XX

SUPRAFAȚA MINIMĂ ELIGIBILĂ PE EXPLOATAȚIE ÎN SENSUL
SCHEMEI DE PLATĂ UNICĂ PE SUPRAFAȚĂ

Noile state membre
Suprafața minimă eligibilă pe exploatație

(în ha)

Bulgaria 1
Cu toate acestea, exploatațiile care
dețin cel puțin 0,5 ha de culturi

permanente pot solicita acordarea de
plăți

Cipru 0,3

Republica Cehă 1

Estonia 1

Ungaria 1
Cu toate acestea, exploatațiile care

dețin mai mult de 0,3 ha de livezi sau
de vii pot solicita acordarea de plăți

Letonia 1

Lituania 1

Polonia 1

România 1

Slovacia 1

▼M12
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ANEXA XXI

SUPRAFAȚA AGRICOLĂ ÎN SENSUL SCHEMEI DE PLATĂ UNICĂ PE
SUPRAFAȚĂ

Noile state membre

Suprafața agricolă în sensul schemei de plată
unică pe suprafață menționată la

articolul 143b alineatul (4) din Regulamentul
(CE) nr. 1782/2003

(în mii de ha)

Bulgaria 3 805

Cipru 140

Republica Cehă 3 469

Estonia 800

Ungaria 4 829

Letonia 1 475

Lituania 2 574

Polonia 14 337

România 8 716

Slovacia 1 955
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ANEXA XXII

MATERII PRIME PREVĂZUTE LA ARTICOLUL 148

Cod NC Scurtă descriere a produselor

ex 0602 90 41 Esențe forestiere cu ciclu scurt, de maximum 20 de ani.

ex 0602 90 49 Arbori, arbuști și tufișuri care produc materii vegetale
înregistrate sub codul NC 1211 prevăzute la capitolul
14 din Nomenclatura Combinată, cu excepția celor care
pot fi destinați consumului uman sau animal

ex 0602 90 51 Plante perene cultivate în aer liber (de exemplu:
Miscanthus sinensis), altele decât cele care pot fi
destinate consumului uman sau animal, în special cele
care produc materii vegetale înregistrate sub codul NC
1211, altele decât lavanda, levănțica și salvia, prevăzute
la capitolul 14 din Nomenclatura Combinată

ex 0602 90 59 Euphorbia lathyris, Sylibum marianum, Polygonum tinc-
torium și Isatis tinctoria

1211 90 95 Digitalis lanata, Secale cornutum și Hypericum
perforatum, cu excepția materiilor vegetale care pot fi
destinate consumului uman sau animal

▼B
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ANEXA XXIII

Produse finite care pot fi fabricate din materiile prime prevăzute la articolul 145:

— toate produsele de la capitolele 25 - 99 din Nomenclatura Combinată;

— toate produsele de la capitolul 15 din Nomenclatura Combinată care sunt
destinate unor utilizări altele decât consumul uman sau animal;

— produsele înregistrate sub codul NC 2207 20 00 destinate utilizării directe în
fabricarea carburanților sau transformării în vederea utilizării în fabricarea
carburanților;

— materialul de ambalare înregistrat sub codurile NC ex 1904 10 și
ex 1905 90 90, cu condiția să se fi obținut proba conform căreia produsele
au fost utilizate în scopuri nealimentare, în conformitate cu dispozițiile arti-
colului 158 alineatul (4) din prezentul regulament;

— spori de ciuperci înregistrați sub codul NC 0602 90 10;

— gumă lac, gume, rășini, gume-rășini și balsamuri naturale, înregistrate sub
codul NC 1301;

— sevele și extractele de opiu înregistrate sub codul NC 1302 11 00;

— sevele și extractele de piretru sau rădăcini de plante cu conținut de rotenon
înregistrate sub codul NC 1302 14 00;

— alte mucilagii și agenți de îngroșare înregistrați sub codul NC 1302 39 00;

— toate produsele agricole prevăzute la articolul 145 alineatul (1) și derivatele
lor obținute ca urmare a procesului de transformare intermediară care servesc
drept combustibili pentru producția de energie;

— toate produsele prevăzute în anexa XXII și derivatele lor, destinate unor
scopuri energetice;

— Miscanthus sinensis înregistrate sub codul NC 0602 90 51, tăiată, destinată
utilizării ca așternut pentru cai, mulci, aditivi pentru ameliorarea compos-
turilor și ca așternut de paie pentru uscarea și curățarea plantelor, precum
și această materie primă sau fibrele sale, în cazul în care se utilizează ca
material de construcție;

— toate produsele prevăzute de Regulamentul (CEE) nr. 1722/93 al Comisiei (1),
astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr.
216/2004 (2), cu condiția să nu fie obținute din cereale sau din cartofi
cultivați pe terenuri retrase din circuitul agricol și să nu conțină produse
obținute din cereale sau din cartofi cultivați pe terenuri retrase din circuitul
agricol;

▼M7
— toate produsele menționate de Regulamentul (CE) nr. 318/2006 al Consi-

liului (3), cu condiția ca acestea să nu provină din sfecla de zahăr cultivată
pe terenurile scoase temporar din circuitul agricol și ca ele să nu conțină
produse obținute din sfeclă de zahăr cultivată pe terenuri scoase temporar din
circuitul agricol.
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ANEXA XXIV

Metoda comună de calcul al suprafeței cu măslini în măslin GIS-ha

Metoda comună se bazează pe un algoritm (1) care stabilește suprafața cu măslini
pornind de la poziția măslinilor eligibili, prin utilizarea unui tratament automat
care se bazează pe GIS (sistem informațional geografic).

1. DEFINIȚII

În sensul prezentei anexe, prin următoarele se înțelege:

(a) „parcelă cu măslini”: o parte continuă de teren pe care există măslini
eligibili în producție și care au toți un măslin eligibil vecin, situat la o
distanță maximă stabilită;

(b) „măslin eligibil”: un măslin plantat înainte de 1 mai 1998 sau, pentru
Cipru și Malta, înainte de 31 decembrie 2001 sau un măslin de înlocuire
sau orice măslin plantat în cadrul unui program aprobat de Comisie în
temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 1638/98 și a cărui
existență este înregistrată în GIS;

▼M11
Totuși, orice măslin plantat este eligibil pentru calcularea numărului de
hectare eligibile menționate la articolul 44 din Regulamentul (CE) nr.
1782/2003 (utilizarea drepturilor de plată);

▼M4
(c) „măslin eligibil izolat”: un măslin eligibil în producție care nu înde-

plinește condițiile necesare pentru a fi grupat într-o parcelă cu măslini;

(d) „măslin eligibil în producție”: un măslin eligibil dintr-o specie clasificată
drept domestică, viu, plantat permanent, indiferent de starea în care se
află, după caz, cu mai multe trunchiuri distanțate unele față de altele la
mai puțin de 2 metri la bază.

2. ETAPELE ALGORITMULUI PENTRU AJUTORUL PENTRU PLAN-
TAȚIILE DE MĂSLINI

Etapa nr. 1: analiza vecinătății

Parametrul de analiză a vecinătății (P1) definește o distanță maximă de
proximitate între măslinii eligibili și indică dacă sunt izolați sau dacă fac
parte din aceeași parcelă cu măslini. P1 este raza care pornește de la un
măslin eligibil și definește un cerc în care trebuie să se afle alți măslini
eligibili pentru a se considera că fac parte din același „perimetru de măslini”.

P1 este de 20 de metri și corespunde unei valori agronomice maxime pentru
majoritatea regiunilor. În anumite regiuni de cultivare extensivă, care urmează
să fie definite de statele membre, în care distanțele medii de plantare sunt mai
mari de 20 de metri, statul membru poate decide să stabilească P1 la o
distanță de două ori mai mare decât distanța medie regională de plantare.
În acest caz, statul membru păstrează documentele care justifică aplicarea
excepției în cauză.

Măslinii eligibili care fac parte din plantațiile de măslini cu o distanță mai
mare decât P1 se consideră măslini eligibili izolați.

Într -o primă fază, aplicarea parametrului P1 determină proximitatea
măslinilor eligibili. Se plasează un buffer în jurul tuturor punctelor (bari-
centrele măslinilor), poligoanele astfel create sunt fuzionate, apoi o
cercetare privind dimensiunea poligoanelor determină care sunt măslinii
eligibili izolați.

Etapa nr. 2: atribuirea unei suprafețe standard măslinilor eligibili izolați

După aplicarea parametrului P1, măslinii eligibili se repartizează în două
clase:

— măslini eligibili care fac parte dintr-un perimetru cu măslini;

— măslini eligibili izolați.

Suprafața atribuită unui măslin eligibil izolat, P2, este de 100 m2, adică
un cerc cu o rază de 5,64 m, cu centrul pe măslinul eligibil izolat.
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Etapa nr. 3: aplicarea buffer-ului intern P3

Trebuie să se atribuie o suprafață perimetrului cu măslini și trebuie să se
determine un poligon a cărui formă reprezintă plantația de măslini.

În primul rând, se creează o rețea de linii care leagă toți măslinii eligibili din
grup, cu o distanță care îi separă mai mică decât distanța P1.

Apoi o suprafață definită drept „buffer intern” se suprapune peste fiecare
dintre liniile menționate anterior. Buffer-ul intern se definește ca seria de
puncte a căror distanță în raport cu liniile rețelei este mai mică sau egală cu
o valoare definită ca „valoarea buffer-ului intern”. Pentru a evita formarea
unor insule care ar fi clasificate ca „zone necultivate cu măslini” dintr-o
plantație de măslini uniformă, lărgimea buffer-ului intern trebuie să fie
egală cu jumătate din distanța P1.

Combinația dintre toate buffer-ele interne reprezintă o aproximare preli-
minară a suprafeței care trebuie atribuită grupului de măslini, adică
suprafața plantației de măslini.

Etapa nr. 4: aplicarea buffer-ului extern P4

Suprafața finală a plantației de măslini și forma finală a poligonului care
reprezintă suprafața în cauză se atribuie prin utilizarea unui buffer denumit
„buffer extern”.

Un „buffer extern” se aplică în exteriorul rețelei de linii care leagă toți
măslinii eligibili situați la marginile plantației. Buffer-ul extern este seria
de puncte a căror distanță în raport cu o linie situată la marginea rețelei
este mai mică sau egală cu o valoarea definită drept „lărgimea buffer-ului
extern”. Buffer-ul extern se aplică doar pe partea exterioară a fiecărei linii
situate la marginea rețelei, în timp ce buffer-ul intern se aplică în totalitate pe
partea interioară.

Buffer -ul „extern” se definește ca fiind jumătatea din distanța medie de
plantare a parcelei cu măslini (δ), cu un prag minim de 2,5 m.

Distanța medie menționată anterior dintre măslinii eligibili se calculează prin
aplicarea următoarei formule:

Distanța medie de plantare δ ¼
ffiffiffi

A
N

q

unde A = suprafața grupului de măslini și N = numărul de măslini.

Distanța medie de plantare se calculează prin repetări succesive:

— prima distanță medie de plantare δ1 se calculează prin utilizarea
suprafeței (A1) obținute aplicând numai P3 (buffer intern);

— noua suprafață A2 se va calcula atunci utilizând ca buffer extern δ2 =
δ1/2;

— An va fi astfel obținut, în cazul în care diferența dintre An-1 și An nu se
mai consideră semnificativă.

Astfel, P4 devine:

P 4 = max [2,5 m; 1/2 δn]

unde δn ¼
ffiffiffi

A
N

q

Etapa nr. 5: stabilirea suprafeței cu măslini

— Etapa 5a: stabilirea poligonului de Voronoï

Buffer -ele interne și externe (P3 și P4) sunt combinate pentru a produce
rezultatul final. Rezultatul este un strat grafic ale cărui perimetru și
suprafață cu măslini trebuie înregistrate în baza de date a GIS de măslini.

Poate fi convertit în poligoane de Voronoï, care atribuie o suprafață
fiecărui măslin eligibil. Un poligon Voronoï se definește ca „un
poligon al cărui interior este compus din toate punctele în plan care
sunt mai aproape de un anumit punct din rețea decât de altele”.

— Etapa 5b: excluderea părților care depășesc marginile parcelei de
referință

În primul rând, perimetrele cu măslini se suprapun peste marginile
parcelei de referință.

În al doilea rând, se elimină părțile perimetrelor cu măslini care depășesc
marginile parcelei de referință.
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— Etapa 5c: includerea insulelor mai mici de 100 m2

Trebuie să se aplice o toleranță sub forma unui prag dimensiunii
„insulelor” (adică, părțile din parcele care nu sunt acoperite cu măslini
eligibili, după aplicarea metodei), pentru a evita formarea de „insule
nesemnificative”. Toate insulele mai mici de 100 m2 pot fi incluse.
„Insulele” care trebuie luate în considerare sunt:

— „insulele interne” (în interiorul perimetrului cu măslini generat de
OLIAREA) rezultate în urma aplicării parametrilor P1 și P3;

— „insulele externe” (în interiorul parcelei de referință, dar în exteriorul
parcelei cu măslini) rezultate în urma aplicării parametrului P4 și a
intersecției dintre parcelele de referință și perimetrele cu măslini.

Etapa nr. 6: excluderea măslinilor neeligibili

În cazul în care există măslini neeligibili pe parcela de cultivare, suprafața
obținută după etapa nr. 5 trebuie înmulțită cu numărul de măslini eligibili și
împărțită la numărul total de măslini ai parcelei de cultivare. Suprafața astfel
calculată constituie suprafața eligibilă pentru ajutorul acordat plantațiilor de
măslini.

3. ETAPELE ALGORITMULUI PENTRU SCHEMA DE PLĂȚI UNICE

Pentru a determina numărul de hectare care trebuie luate în considerare în
sensul articolului 43 alineatul (1) și al anexei VII punctul H la Regulamentul
(CE) nr. 1782/2003 (stabilirea drepturilor la plată), se aplică etapele nr. 1-5
ale algoritmului descris anterior, iar etapa nr. 6 nu se aplică. Cu toate
acestea, suprafața cu măslini izolați prevăzută la etapa nr. 2 poate să nu
fie luată în considerare.

În acest caz, la finalul etapei nr. 5, statele membre pot decide să includă în
suprafața cu măslini insulele mai mari de 100 m2 de terenuri agricole care nu
au acordat drepturi, în timpul perioadei de referință, la plățile directe a căror
listă este prevăzută de anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003, cu
excepția suprafețelor ocupate de culturi permanente și a pădurilor. În cazul în
care este preferată, dispoziția menționată anterior se aplică tuturor agricul-
torilor din statul membru.

Statele membre păstrează evidența acestei derogări și a controalelor efectuate
în GIS de măslini.

▼M11
Aceeași abordare se aplică de către statele membre care includ sistemul de
informare geografică pentru cultivarea măslinilor în sistemul de identificare a
parcelelor agricole menționat la articolul 20 al Regulamentului (CE) nr.
1782/2003 pentru calcularea numărului de hectare eligibile menționate la
articolul 44 din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 (utilizarea drepturilor la
plată).

▼M4
4. PUNERE ÎN APLICARE

Statele membre pun în aplicare acest algoritm ca o funcționalitate a
propriului GIS de măslini, adaptându-l la propriul mediu informatic. Rezul-
tatele fiecărei etape a algoritmului trebuie înregistrate pentru fiecare parcelă
în GIS de măslini.

▼M4
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ANEXA XXV

CLASIFICAREA SOIURILOR DE TUTUN

menționată la articolul 171ca

I. TUTUN „FLUE-CURED”

Virginie

Wilia

Virgin D și hibrizii acestuia

Waleria

Bright

Watra

Wiślica

Wanda

Virginia SCR IUN

Weneda

Wiktoria

Wenus

Wiecha

DH 16

Wika

DH 17

Wala

Winta

Wisla

Weronika

II. TUTUN „LIGHT AIR-CURED”

Burley

Baca

Badischer Burley și hibrizii acestuia

Bocheński

Maryland

Bonus

Bursan

NC 3

Bachus

Tennessee 86

Bożek

Tennessee 97

Boruta

Bazyl

Tennessee 90

Bms 3

III. TUTUN „DARK AIR-CURED”

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

▼M7
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Gojano

Paraguaz și hibrizii acestuia

Hibrizi de Geudertheimer

Dragon vert și hibrizii acestuia

Beneventano

Philippin

Brasile Selvaggio și soiuri similare

Petit Grammont (Flobecq)

Burley fermentat

Semois

Havanna

Appelterre

Prezydent

Nijkerk

Mieszko

Misionero și hibrizii acestuia

Milenium

Rio Grande și hibrizii acestuia

Malopolanin

Forchheimer Havanna Iic

Makar

Nostrano del Brenta

Mega

Resistente 142

IV. TUTUN „FIRE-CURED”

Kentucky și hibrizii acestuia

Moro di Cori

Salento

Kosmos

V. TUTUN „SUN-CURED”

Xanthi-Yakà

Perustitza

Samsun

Erzegovina și soiuri similare

Myrodata Smyrnis, Trapezous și Phi I

Kaba Koulak neclasic

Tsebelia

Mavra

VI. BASMAS

VII. KATERINI ȘI SOIURI SIMILARE

VIII. KABA KOULAK (CLASIC)

Elassona

Myrodata d'Agrinion

Zichnomyrodata
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ANEXA XXVI

ZONE DE PRODUCȚIE RECUNOSCUTE

prevăzute la articolul 171cc

Grupă de soiuri conform anexei I Stat membru Zone de producție

I. Tutun „Flue cured” Germania Schleswig-Holstein, Saxonia de
Jos, Bavaria, Rheinland-Pfalz,
Baden-Wurtemberg, Hessa,
Saarland, Brandeburg, Meck-
lenburg-Pomerania, Saxonia,
Saxonia-Anhalt, Turingia

Grecia

Franța Aquitania, Pirineii de Sud,
Auvergne, Limousin, Champagne-
Ardenne, Alsacia, Lorena, Ron-
Alpi, Franche-Comté, Provence-
Alpi-Coasta de Azur, Pays-de-
Loire, Centru, Poitou-Charentes,
Bretania, Languedoc-Roussillon,
Normandia, Burgundia, Nord-Pas-
de-Calais, Picardia și Île-de-France

Italia Friuli, Veneto, Lombardia,
Piemont, Toscana, Marche,
Umbria, Lazio, Abruzzi, Molise,
Campania, Basilicata, Calabria

Spania Extremadura, Andaluzia, Castilia-
Leon, Castilia-La Mancha

Portugalia Beiras, Ribatejo Oeste, Alentejo,
Regiunea autonomă a insulelor
Azore

Austria

II. Tutun „Light air-cured” Belgia

Germania Renania-Palatinat, Baden-Würt-
temberg, Hessa, Saarland, Bavaria,
Brandeburg, Mecklenburg-
Pomerania, Saxonia, Saxonia-
Anhalt, Turingia

Grecia

Franța Aquitania, Pirineii de Sud,
Languedoc-Roussillon, Auvergne,
Limousin, Poitou-Charentes,
Bretania, Pays-de-la-Loire, Centru,
Ron-Alpi, Provence-Alpi-Coasta de
Azur, Franche-Comté, Alsacia,
Lorena, Champagne-Ardenne,
Picardia, Nord-Pas-de-Calais,
Normandia de Sus, Normandia de
Jos, Burgundia, Réunion, Île-de-
France

Italia Veneto, Lombardia, Piemont,
Umbria, Emilia-Romagna, Lazio,
Abruzzi, Molise, Campania, Basi-
licata, Sicilia, Friuli, Toscana,
Marche

Spania Extremadura, Andaluzia, Castilia-
Leon, Castilia-La Mancha

Portugalia Beiras, Ribatejo Oeste, Entre
Douro e Minho, Trás-os-Montes,
Regiunea autonomă a insulelor
Azore

Austria
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Grupă de soiuri conform anexei I Stat membru Zone de producție

III. Tutun „Dark air-cured” Belgia

Germania Renania-Palatinat, Baden-Würt-
temberg, Hessa, Saarland, Bavaria,
Brandeburg, Mecklenburg-
Pomerania, Saxonia, Saxonia-
Anhalt, Turingia

Franța Aquitania, Pirineii de Sud,
Languedoc-Roussillon, Auvergne,
Limousin, Poitou-Charentes,
Bretania, Pays-de-la-Loire, Centru,
Ron-Alpi, Provence-Alpi-Coasta de
Azur, Franche-Comté, Alsacia,
Lorena, Champagne-Ardenne,
Picardia, Nord-Pas-de-Calais,
Normandia de Sus, Normandia de
Jos, Burgundia, Réunion

Italia Friuli, Trentino, Veneto, Toscana,
Lazio, Molise, Campania, Sicilia

Spania Extremadura, Andaluzia, Castilia-
Leon, Castilia-La Mancha,
Valencia (Comunitate autonomă),
Navarra, Rioja, Catalonia, Madrid,
Galiția, Asturias, Cantabria, zona
Campezo în ținutul basc, La Palma
(Insulele Canare)

Austria

IV. Tutun „Fire-cured” Italia Veneto, Toscana, Umbria, Lazio,
Campania, Marche

Spania Extremadura, Andaluzia

V. Tutun „Sun-cured” Grecia

Italia Lazio, Abruzzi, Molise, Campania,
Basilicata, Sicilia

VI. Basmas Grecia

VII. Katerini și soiuri similare Grecia

Italia Lazio, Abruzzi , Campania, Basi-
licata

VIII. Kaba Koulak (clasic)
Elassona, Myrodata
Agrinion, Zichnomy-
rodata

Grecia
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ANEXA XXVII

CERINȚE MINIME DE CALITATE

prevăzute la articolul 171cg

Este eligibil pentru prima prevăzută la articolul 171ci tutunul de calitate bună,
originală și comercială, ținând seama de caracteristicile tipice ale soiului în cauză,
și nu trebuie să conțină următoarele caracteristici:

(a) bucăți de foi;

(b) foi afectate în mod grav de grindină;

(c) foi care sunt afectate în mod grav pe mai mult de o treime din suprafață;

(d) foi bolnave sau afectate de insecte pe mai mult de 25 % din suprafață;

(e) foi afectate de pesticide;

(f) foi necoapte sau de culoare verde evidentă;

(g) foi afectate de îngheț;

(h) foi atacate de mucegai sau putrezite;

(i) foi cu nervuri netratate, umede sau putrezite sau cu margini pulpoase sau
proeminente;

(j) foi scoase de muguri;

(k) foi cu miros neobișnuit pentru soiul în cauză;

(l) foi contaminate de pământ aderent;

(m) foi al căror nivel de umiditate depășește limitele de toleranță stabilite în
anexa XXVIII.
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ANEXA XXVIII

NIVELUL DE UMIDITATE

menționat la articolul 171cj

Grupă de soiuri Nivel de umiditate (în %) Toleranțe (în %)

I. Tutun „flue-cured” 16 4

II. Tutun „light air cured”

Germania, Franța, Belgia, Austria,
Portugalia — regiunea autonomă a
Azorelor

22 4

Alte state membre și alte zone de
producție recunoscute ale Portugaliei

20 6

III. Tutun „dark air cured”

Belgia, Germania, Franța, Austria 26 4

Alte state membre 22 6

IV. Tutun „fire cured” 22 4

V. Tutun „sun cured” 16 4

VI. Basmas 16 4

VII. Katerini 16 4

VIII. Kaba Koulak clasic
Elassona, Myrodata Agrinion, Zich-
nomyrodata

16 4
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ANEXA XXIX

METODE COMUNITARE DE STABILIRE A NIVELULUI DE
UMIDITATE AL TUTUNULUI BRUT

prevăzute la articolul 171cj

I. METODE CARE TREBUIE APLICATE

A. Metoda Beaudesson

1. Instrumente

C u p t o r d e u s c a r e B e a u d e s s o n EM 1 0 :

Uscător electric cu aer cald în care aerul traversează eșantionul care
trebuie uscat prin convecție forțată cu ajutorul unui ventilator ad-hoc.
Nivelul de umiditate se stabilește prin cântărirea înainte și după
uscare, cântarul fiind gradat astfel încât rezultatul dat pentru
greutatea de 10 grame utilizată să corespundă în mod direct valorii
nivelului de umiditate în procente.

2. Procedură

O doză de 10 grame se cântărește într-un recipient cu fundul perforat,
apoi se introduce în coloana de uscare unde este susținută de o spirală.
Cuptorul se pornește pentru cinci minute, timp în care aerul cald
provoacă uscarea eșantionului la o temperatură de aproximativ
100 °C.

La sfârșitul celor cinci minute, un ceas automat oprește procesul. Se
înregistrează temperatura atinsă de aer la sfârșitul uscării cu ajutorul
unui termometru incorporat. Eșantionul se cântărește: nivelul de
umiditate se citește direct și se corectează, după caz, cu câteva
zecimale de procentaj în plus sau în minus, în funcție de temperatura
constatată, conform unui barem atașat la aparat.

B. Metoda Brabender

1. Instrumente

C u p t o r B r a b e n d e r :

Uscător electric compus dintr-o incintă cilindrică termostatică,
ventilată prin convecție forțată, în care se introduc simultan 10 reci-
piente metalice, fiecare cu 10 grame de tutun. Recipientele în cauză se
așază pe un platou rotativ cu zece poziții care permite, datorită unui
volan de manevră central, aducerea succesivă, după uscare, a fiecărui
recipient într-o poziție în care poate fi cântărit în cadrul aparatului: un
sistem de pârghii permite plasarea succesivă a recipientelor pe brațul
unei balanțe incorporate, fără a fi nevoie să se scoată eșantioanele din
incinta în cauză. Balanța are un indicator optic care permite citirea
directă a nivelului de umiditate.

Se atașează o a doua balanță la aparat, care servește numai la
prepararea dozelor inițiale.

2. Procedură

Reglarea termometrului la 110 °C.

Preîncălzirea incintei timp de cel puțin 15 minute.

Pregătirea celor zece doze de câte 10 grame.

Umplerea cuptorului.

Uscarea timp de cincizeci de minute.

Citirea greutății pentru a stabili nivelurile de umiditate brute.

C. Alte metode

Statele membre pot utiliza alte metode de măsurare, bazate în special pe
stabilirea rezistenței electrice sau a proprietății dielectrice a lotului în
cauză, cu condiția să calibreze rezultatele pe baza examinării unui
eșantion reprezentativ prin una dintre metodele prevăzute la punctele A
și B.
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II. EȘANTIONARE

Se va proceda după cum urmează pentru eșantionarea foilor de tutun în
vederea stabilirii nivelului de umiditate prin una dintre metodele prevăzute
la punctele I A și B.

1. Selectarea eșantioanelor

Se prelevează din fiecare colet un număr de foi proporțional cu greutatea
lor. Numărul de foi trebuie să fie suficient pentru a fi reprezentativ pentru
întregul colet.

Trebuie prelevat un număr egal de foi de pe margine, din mijloc și dintr-
o poziție intermediară.

2. Omogenizare

Se amestecă toate foile prelevate într-un sac de plastic și se procedează la
tăierea a câteva kilograme (lățimea tăieturii de 0,4-2 milimetri).

3. Subeșantionare

După tăiere, tutunul tăiat se amestecă bine și se prelevează un eșantion
reprezentativ.

4. Metodă de măsurare

Măsurarea trebuie realizată pe întreaga cantitate prelevată astfel redusă și
trebuie luate precauții pentru a se evita:

— variațiile de umiditate (recipient sau sac etanș);

— o ruptură de omogenitate prin decantare (resturi).

III. NIVELURI ȘI FRECVENȚE ALE EȘANTIONĂRII ȘI MODUL DE
CALCUL AL GREUTĂȚII ADAPTATE

Numărul de eșantioane care trebuie prelevate pentru determinarea nivelului
de umiditate al tutunului brut trebuie să fie, pentru fiecare livrare, cel puțin
egal cu 3 pentru fiecare grupă de soiuri. Exploatantul agricol și prim-proce-
satorul pot solicita, în momentul livrării tutunului, creșterea numărului de
eșantioane.

Greutatea tutunului livrat în decursul unei zile pe grup de soiuri se adaptează
pe baza mediei nivelului de umiditate măsurat. În cazul în care nivelul mediu
de umiditate măsurat este mai mic sau mai mare de un punct în raport cu
umiditatea de referință, greutatea tutunului eligibil pentru primă nu se
adaptează.

Greutatea adaptată este: greutatea totală netă a tutunului livrat în decursul
unei zile pe grup de soiuri × (100 – indice de umiditate mediu)/(100 – indice
de umiditate de referință pentru soiul în cauză). Indicele de umiditate mediu
trebuie să fie o valoare întreagă, rotunjită la numărul întreg inferior pentru
zecimalele cuprinse între 0,01 și 0,49 sau la numărul întreg superior pentru
zecimalele cuprinse între 0,50 și 0,99.
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ANEXA XXX

RĂSCUMPĂRAREA COTELOR PENTRU RECOLTELE DIN 2002 ȘI 2003

prevăzute la articolul 171cp

Producători cu cote de producție mai mici de 10 tone

Grupă de soiuri
An

1 2 3 4 5

Cotele grupei I 25 % 25 % 25 % 15 % 10 %

Cotele grupei II 25 % 25 % 25 % 15 % 10 %

Cotele grupei III

— Recolta 2002 40 % 40 % 25 % 25 % 20 %

— Recolta 2003 75 % 75 % 50 % 25 % 25 %

Cotele grupei IV 25 % 25 % 25 % 15 % 10 %

Cotele grupei V 100 % 100 % 75 % 50 % 50 %

Cotele grupei VI 25 % 25 % 25 % 15 % 10 %

Cotele grupei VII 25 % 25 % 25 % 15 % 10 %

Cotele grupei VIII 25 % 25 % 25 % 15 % 10 %

Producători cu cote de producție mai mari sau egale cu 10 tone și mai mici de 40 tone

Grupă de soiuri
An

1 2 3 4 5

Cotele grupei I 25 % 25 % 20 % 10 % 10 %

Cotele grupei II 25 % 25 % 20 % 10 % 10 %

Cotele grupei III

— Recolta 2002 35 % 35 % 20 % 20 % 20 %

— Recolta 2003 75 % 50 % 40 % 20 % 20 %

Cotele grupei IV 25 % 25 % 20 % 10 % 10 %

Cotele grupei V 90 % 90 % 50 % 50 % 50 %

Cotele grupei VI 25 % 25 % 20 % 10 % 10 %

Cotele grupei VII 25 % 25 % 20 % 10 % 10 %

Cotele grupei VIII 25 % 25 % 20 % 10 % 10 %

Producători cu cote de producție mai mari sau egale cu 40 tone

Grupă de soiuri
An

1 2 3 4 5

Cotele grupei I 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %

Cotele grupei II 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %

Cotele grupei III

— Recolta 2002 30 % 30 % 20 % 15 % 15 %

— Recolta 2003 65 % 65 % 20 % 20 % 20 %

Cotele grupei IV 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %

Cotele grupei V 75 % 75 % 40 % 40 % 40 %

Cotele grupei VI 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %

Cotele grupei VII 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %

Cotele grupei VIII 20 % 20 % 20 % 10 % 10 %
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