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Amendamentul 40
Lutz Goepel 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește cerealele, sistemul 
ar trebui modificat pentru a se asigura 
competitivitatea și orientarea către piață în 
cazul sectorului respectiv păstrând, în 
același timp, rolul intervenției ca „plasă de 
siguranță” în cazul denaturării pieței și 
facilitând reacția agricultorilor față de 
situația pieței. Concluziile Consiliului 
privind reforma sistemului de intervenție 
pentru porumb au prevăzut o reexaminare a 
întregului sistem de intervenție pentru 
cereale în contextul evaluării „stării de 
sănătate”, pe baza unei analize care indică 
un anumit risc pentru intervenția 
suplimentară pentru orz, în cazul în care 
prețurile sunt scăzute. Cu toate acestea, 
perspectiva actuală pentru cereale s-a 
modificat semnificativ și este caracterizată 
de un mediu favorabil al prețurilor de pe 
piața mondială datorat cererii ridicate la 
nivel mondial și existenței unor stocuri 
reduse de cereale la nivel mondial. În acest 
context, stabilirea nivelurilor intervenției la 
zero pentru alte cereale furajere în aceeași 
perioadă cu reforma porumbului ar permite 
intervenția fără implicații negative pentru 
piața cerealelor în ansamblu. Perspectivele 
privind sectorul cerealelor se aplică și în 
cazul grâului dur, ceea ce înseamnă că 
achizițiile în cadrul intervenției ar putea fi 
eliminate, deoarece existența lor nu mai 
este justificată, prețurile de pe piață fiind 
întotdeauna cu mult peste prețul de 
intervenție. Având în vedere faptul că 
intervenția pentru cereale trebuie să fie o 
„plasă de siguranță” mai degrabă decât un 
element care să influențeze formarea 
prețului, diferențele dintre perioadele de 

(3) În ceea ce privește cerealele, sistemul 
ar trebui modificat pentru a se asigura 
competitivitatea și orientarea către piață în 
cazul sectorului respectiv păstrând, în 
același timp, rolul intervenției ca „plasă de 
siguranță” în cazul denaturării pieței și 
facilitând reacția agricultorilor față de 
situația pieței. Concluziile Consiliului 
privind reforma sistemului de intervenție 
pentru porumb au prevăzut o reexaminare a 
întregului sistem de intervenție pentru 
cereale în contextul evaluării „stării de 
sănătate”, pe baza unei analize care indică 
un anumit risc pentru intervenția 
suplimentară pentru orz, în cazul în care 
prețurile sunt scăzute. Cu toate acestea, 
perspectiva actuală pentru cereale s-a 
modificat semnificativ și este caracterizată 
de un mediu favorabil al prețurilor de pe 
piața mondială datorat cererii ridicate la 
nivel mondial și existenței unor stocuri 
reduse de cereale la nivel mondial. În acest 
context, stabilirea nivelurilor intervenției la 
zero pentru alte cereale furajere în aceeași 
perioadă cu reforma porumbului ar permite 
intervenția fără implicații negative pentru 
piața cerealelor în ansamblu. Perspectivele 
privind sectorul cerealelor se aplică și în 
cazul grâului dur, ceea ce înseamnă că 
achizițiile în cadrul intervenției ar putea fi 
eliminate, deoarece existența lor nu mai 
este justificată, prețurile de pe piață fiind 
întotdeauna cu mult peste prețul de 
intervenție. Având în vedere faptul că 
intervenția pentru cereale trebuie să fie o 
„plasă de siguranță”, aceasta nu ar trebui 
pusă la dispoziție decât în ultimele trei 
luni ale anului de comercializare. 
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recoltare între statele membre care încep 
efectiv campanii comerciale nu mai sunt 
importante, deoarece sistemul nu mai 
prevede prețuri care să reflecte nivelurile 
de intervenție, inclusiv incrementele 
lunare. În consecință, în vederea 
simplificării, datele intervenției pentru 
cereale ar trebui armonizate în cadrul 
Comunității.

Or. de

Justificare

Durch die Eröffnung drei Monate vor Ende des Wirtschaftsjahres ist es möglich, die 
Spekulation zu vermeiden und trotzdem die Rolle der Intervention als Sicherheitsnetz 
beizubehalten.

Amendamentul 41
Elisabeth Jeggle 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) De la reforma din 2003, 
competitivitatea sectorului orezului a 
crescut. Producția este stabilă, stocurile 
scad datorită creșterii cererii atât în 
Comunitate, cât și pe piața mondială, iar 
prețul preconizat este cu mult peste prețul 
de intervenție. În consecință, achizițiile în 
cadrul intervenției pentru orez nemaifiind 
necesare, ar trebui eliminate.

(4) De la reforma din 2003, 
competitivitatea sectorului orezului a 
crescut. Producția este stabilă, stocurile 
scad datorită creșterii cererii atât în 
Comunitate, cât și pe piața mondială, iar 
prețul preconizat este cu mult peste prețul 
de intervenție. Cu toate acestea, 
intervenția ar trebui menținută cu titlu de 
mecanism de siguranță.

Or. de

Justificare

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Reissektor erhalten 
bleiben.
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Amendamentul 42
Albert Deß 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Previziunile indică o creștere a 
producției și a consumului de carne de porc 
pe termen mediu, într-un ritm totuși mai 
lent decât în deceniul precedent, datorită 
concurenței sectorului cărnii de pasăre și 
prețurilor mai mari pentru furaje. Se 
preconizează menținerea prețurilor pentru
carnea de porc la un nivel mult mai ridicat 
decât cel al prețului de intervenție. 
Achizițiile în cadrul intervenției nu au fost 
folosite de mulți ani în cazul cărnii de porc 
și, în contextul situației pieței și al 
perspectivelor acesteia, ar trebui eliminate.

(5)Previziunile indică o creștere a 
producției și a consumului de carne de porc 
pe termen mediu, într-un ritm mult mai 
lent decât în deceniul precedent, datorită 
concurenței sectorului cărnii de pasăre și 
prețurilor mai mari pentru furaje. Există
posibilitatea ca prețurile la carnea de porc 
să înregistreze o nouă scădere sub prețul
de intervenție Achizițiile în cadrul 
intervenției nu au fost folosite de mulți ani 
în cazul cărnii de porc dar, în contextul 
situației pieței și al posibilei evoluții a
acesteia, ar trebui menținute.

Or. de

Justificare

Gerade die Schweine haltenden Landwirte in der EU mussten in den letzten eineinhalb Jahren 
erfahren, dass die staatlichen Marktordnungsinstrumente bei extremen Marktlagen richtig 
angewendet für eine kurzfristige Entspannung sorgen können. Die Intervention sollte 
beibehalten werden, um in Krisenzeiten, die auch durch Entwicklungen außerhalb Europas 
hervorgerufen werden können, wirkungsvoll eingreifen zu können.

Amendamentul 43
Constantin Dumitriu 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Previziunile indică o creștere a 
producției și a consumului de carne de porc 
pe termen mediu, într-un ritm totuși mai 
lent decât în deceniul precedent, datorită 
concurenței sectorului cărnii de pasăre și 
prețurilor mai mari pentru furaje. Se 

(5) Previziunile indică o creștere a 
producției și a consumului de carne de porc 
pe termen mediu, într-un ritm totuși mai 
lent decât în deceniul precedent, datorită 
concurenței sectorului cărnii de pasăre și 
prețurilor mai mari pentru furaje. Se 
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preconizează menținerea prețurilor pentru 
carnea de porc la un nivel mult mai ridicat 
decât cel al prețului de intervenție.
Achizițiile în cadrul intervenției nu au fost 
folosite de mulți ani în cazul cărnii de porc 
și, în contextul situației pieței și al 
perspectivelor acesteia, ar trebui eliminate.

preconizează menținerea prețurilor pentru 
carnea de porc la un nivel mult mai ridicat 
decât cel al prețului de intervenție.
Achizițiile în cadrul intervenției nu au fost 
folosite de mulți ani în cazul cărnii de porc, 
dar având în vedere posibilitățile de 
modificare a pieței din motive sanitare 
sau alte motive, pentru a păstra o “plasă 
de siguranță”, ar trebui menținut 
principiul intervenției.

Or. ro

Justificare

În continuare există pericole care pot afecta piața și Uniunea Europeană trebuie să își 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Amendamentul 44
Lutz Goepel 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Eliminarea intervenției pentru aceste 
produse se poate realiza în siguranță în 
2009, deoarece situația actuală a pieței și 
perspectivele acesteia indică faptul că 
intervenția nu ar fi aplicabilă în niciun caz 
în 2009 produselor respective.

(6)Eliminarea intervenției pentru aceste 
orez și carnea de porc se poate realiza în 
siguranță în 2009, deoarece situația actuală 
a pieței și perspectivele acesteia indică 
faptul că intervenția nu ar fi aplicabilă în 
niciun caz în 2009 produselor respective.

Or. de

Justificare

Die Abschaffung der Intervention sollte nur für Schweinefleisch und Reis von 2009 ab 
vorgenommen werden.
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Amendamentul 45
Duarte Freitas 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Ținând seama de instabilitatea pieței 
laptelui și de tulburările și prejudiciile 
cauzate, la nivelul producției, de creșterea 
cu 2% a cotelor de lapte pentru campania 
actuală, fără beneficii pentru 
consumatori, nicio modificare nu trebuie 
adusă cotelor de lapte pe termen scurt. O 
evaluare adecvată a situației globale a 
sectorului laptelui trebuie realizată în 
2010, care va permite să se stabilească în 
ce măsură sistemul cotelor de lapte va 
trebui să fie continuat după 2015.

Or. pt

Amendamentul 46
Duarte Freitas 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, 
pe termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele 
membre care nu au fost membre ale 
Comunității înainte de extinderea din 
2004 va duce la o scădere a producției de 
lapte pentru consum, în timp ce creșterea 
producției rămâne limitată din cauza 
existenței cotelor. În același timp, se 
anticipează creșterea cantității de lapte 
livrat lăptăriilor în vederea prelucrării în 
perioada avută în vedere. Având în vedere 
cererea mare, internă și externă, sistemul 

eliminat
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cotelor de lapte restricționează, în prezent, 
creșterea producției, pe când, la 
momentul respectiv, cotele au fost 
introduse ca reacție la supraproducție. 
Într-o astfel de situație, cotele reduc 
orientarea spre piață, deoarece împiedică 
agricultorul să reacționeze la semnalele 
privind prețul și afectează eficiența în 
sectorul în cauză prin încetinirea 
restructurării. Cotele sunt programate să 
se încheie în 2015, pentru ca adaptarea să 
aibă loc treptat. În acest sens, eliminarea 
treptată a cotelor de lactate prin creșteri 
anuale, astfel cum este prevăzut în anexa 
I la prezentul regulament (de 1% pe an de 
comercializare din 2009/2010 până în 
2013/2014) va permite o tranziție fără 
probleme prin evitarea adaptării bruște 
după încheierea cotelor.

Or. pt

Justificare

Atendendo à instabilidade do mercado leiteiro e às perturbações e prejuízos que o aumento 
de 2% da quota de leite na actual campanha provocaram ao nível da produção, sem 
consequências positivas para os consumidores, não deve ser feita qualquer alteração às 
quotas de leite no curto prazo

Amendamentul 47
Albert Deß 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, 
pe termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele 
membre care nu au fost membre ale 
Comunității înainte de extinderea din 
2004 va duce la o scădere a producției de 

eliminat
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lapte pentru consum, în timp ce creșterea 
producției rămâne limitată din cauza 
existenței cotelor. În același timp, se 
anticipează creșterea cantității de lapte 
livrat lăptăriilor în vederea prelucrării în 
perioada avută în vedere. Având în vedere 
cererea mare, internă și externă, sistemul 
cotelor de lapte restricționează, în prezent, 
creșterea producției, pe când, la 
momentul respectiv, cotele au fost 
introduse ca reacție la supraproducție. 
Într-o astfel de situație, cotele reduc 
orientarea spre piață, deoarece împiedică 
agricultorul să reacționeze la semnalele 
privind prețul și afectează eficiența în 
sectorul în cauză prin încetinirea 
restructurării. Cotele sunt programate să 
se încheie în 2015, pentru ca adaptarea să 
aibă loc treptat. În acest sens, eliminarea 
treptată a cotelor de lactate prin creșteri 
anuale, astfel cum este prevăzut în anexa 
I la prezentul regulament (de 1% pe an de 
comercializare din 2009/2010 până în 
2013/2014) va permite o tranziție fără 
probleme prin evitarea adaptării bruște 
după încheierea cotelor.

Or. de

Justificare

Mit dem Vorschlag der EU-Kommission, die Milchquoten ohne Beachtung der Marktlage und 
-entwicklung pauschal bis 2014 um 5% anzuheben, wird unnötig Druck auf den Milchpreis 
ausgeübt. Allein in den letzten beiden Milchwirtschaftsjahren wurden die Quoten EU-weit 
nicht ausgeschöpft (2-3 Millionen Tonnen Milchquote unterliefert). Wenn die Quotenmenge 
verändert werden soll, muss zeitnah zum betreffenden Wirtschaftsjahr erfolgen und nicht 
pauschal.

Es ist falsch von der EU-Kommission, sich bereits jetzt für das Auslaufen der Milchquoten 
zum Ende des Milchwirtschaftsjahres 2014/15 festzulegen. Das jetzige Milchquotensystem 
muss bis Ende März 2015 richtig und konsequent angewendet werden. Auch danach 
benötigen die Milchviehbetriebe ein schlüssiges System zum Mengenmanagement der Milch.
Ich fordere die EU-Kommission auf, hierzu ein sinnvolles Maßnahmenpaket zur 
Mengensteuerung bei der Milch vorzulegen.
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Amendamentul 48
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, 
pe termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele 
membre care nu au fost membre ale 
Comunității înainte de extinderea din 
2004 va duce la o scădere a producției de 
lapte pentru consum, în timp ce creșterea 
producției rămâne limitată din cauza 
existenței cotelor. În același timp, se 
anticipează creșterea cantității de lapte 
livrat lăptăriilor în vederea prelucrării în 
perioada avută în vedere. Având în vedere 
cererea mare, internă și externă, sistemul 
cotelor de lapte restricționează, în prezent, 
creșterea producției, pe când, la 
momentul respectiv, cotele au fost 
introduse ca reacție la supraproducție. 
Într-o astfel de situație, cotele reduc 
orientarea spre piață, deoarece împiedică 
agricultorul să reacționeze la semnalele 
privind prețul și afectează eficiența în 
sectorul în cauză prin încetinirea 
restructurării. Cotele sunt programate să 
se încheie în 2015, pentru ca adaptarea să 
aibă loc treptat. În acest sens, eliminarea 
treptată a cotelor de lactate prin creșteri 
anuale, astfel cum este prevăzut în anexa 
I la prezentul regulament (de 1% pe an de 
comercializare din 2009/2010 până în 
2013/2014) va permite o tranziție fără 
probleme prin evitarea adaptării bruște 
după încheierea cotelor.

(8)Actualul sistem de cote de lapte nu 
îndeplinește cerințele economice, sociale 
și de mediu inerente unui sector modern 
al produselor lactate. Trebuie evitate o 
concentrare și o intensificare mai 
accentuate ale producției de lapte într-un 
număr redus de regiuni favorizate. 
Producția de lapte din Uniunea 
Europeană ar trebui dezvoltată în 
continuare, în special în zonele de 
pășunat. Mai mult decât atât, este indicat 
să se acopere deficitul de furaje proteice 
înregistrat în UE și să se reducă 
dependența producătorilor de lapte de 
produsele destinate hrănirii animalelor 
care provin din import.    Prin urmare, ar 
trebui instituit, în cadrul evaluării „stării 
de sănătate” a PAC, un regim destinat 
organizațiilor producătorilor de lapte, 
care să încurajeze producătorii din UE să 
producă, să colecteze și să comercializeze 
laptele sub propria lor răspundere, în 
funcție de nevoi.  Sectorul produselor 
lactate necesită o reglementare cantitativă 
suplă, axată asupra calității și a 
respectului față de mediul înconjurător, 
astfel încât producția să răspundă 
nevoilor, să garanteze un nivel al 
prețurilor de producție suficient de ridicat 
pentru a acoperi costurile de producție, 
chiar și în cazul în care cererea 
înregistrează fluctuații, și să poată fi 
comercializată fără a fi necesare nici 
subvenții de stat, nici ajutoare pentru 
export. În consecință, nu este indicat să se 
autorizeze o creștere a cotelor de lapte. 
Dimpotrivă, producătorii trebuie 
încurajați să reducă producția de lapte 
care nu poate fi absorbită de piață și să ia 
măsuri de protecție față de practicile de 
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dumping la care recurg marile 
întreprinderi din sectorul distribuției cu 
amănuntul, precum și sectorul industriei 
produselor lactate. 

Or. de

Amendamentul 49
Stéphane Le Foll 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, pe 
termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele membre 
care nu au fost membre ale Comunității 
înainte de extinderea din 2004 va duce la o 
scădere a producției de lapte pentru 
consum, în timp ce creșterea producției 
rămâne limitată din cauza existenței
cotelor. În același timp, se anticipează 
creșterea cantității de lapte livrat 
lăptăriilor în vederea prelucrării în 
perioada avută în vedere. Având în vedere 
cererea mare, internă și externă, sistemul 
cotelor de lapte restricționează, în prezent, 
creșterea producției, pe când, la 
momentul respectiv, cotele au fost 
introduse ca reacție la supraproducție. 
Într-o astfel de situație, cotele reduc 
orientarea spre piață, deoarece împiedică 
agricultorul să reacționeze la semnalele 
privind prețul și afectează eficiența în 
sectorul în cauză prin încetinirea 
restructurării. Cotele sunt programate să 
se încheie în 2015, pentru ca adaptarea să 
aibă loc treptat. În acest sens, eliminarea 
treptată a cotelor de lactate prin creșteri 
anuale, astfel cum este prevăzut în anexa 
I la prezentul regulament (de 1% pe an de 
comercializare din 2009/2010 până în 

(8) Limitată de o gestionare prea rigidă a 
plafoanelor cotelor de lapte, producția 
comunitară totală de lapte tinde să urmeze 
un declin treptat, deși modest, pe termen 
mediu, având în vedere că restructurarea 
continuă din statele membre care nu au fost 
membre ale Comunității înainte de 
extinderea din 2004 va duce la o scădere a 
producției de lapte pentru consum, în timp 
ce creșterea producției rămâne limitată din 
cauza gestiunii actuale a cotelor. În 
condițiile unei gestionări prea rigide a 
cotelor, anumite state membre se află 
astăzi în imposibilitatea de a satisface 
cererea internă și externă, în timp ce alte 
state membre nu reușesc să-și producă 
cota națională. În vederea remedierii 
acestei situații, se impune adaptarea cotei 
de producție a statelor membre deficitare 
prin creșteri anuale și asimetrice ale 
cotelor, astfel încât să li se permită să își 
satisfacă nevoile, fără ca această creștere 
să inducă o scădere a prețurilor laptelui.
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2013/2014) va permite o tranziție fără 
probleme prin evitarea adaptării bruște 
după încheierea cotelor.

Or. fr

Justificare

Avant de programmer une fin annoncée des quotas laitiers avec les conséquences que l’on 
connaît pour les régions de production les plus fragiles (montagnes, zones défavorisées…)  il 
apparaîtrait judicieux de mettre en place une gestion plus souple des quotas laitiers, sous 
forme d’augmentations asymétriques de ces quotas, afin de permettre aux Etats membres à 
qui il manque actuellement des volumes de lait, de répondre aux besoins de leurs marchés.
Un bilan de cette nouvelle gestion sera établi en 2011. Ce n’est qu’à cette date qu’une 
décision sur l’avenir de la politique des quotas pourra être prise.  

Amendamentul 50
Lutz Goepel 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, pe 
termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele membre 
care nu au fost membre ale Comunității 
înainte de extinderea din 2004 va duce la o 
scădere a producției de lapte pentru 
consum, în timp ce creșterea producției 
rămâne limitată din cauza existenței 
cotelor. În același timp, se anticipează 
creșterea cantității de lapte livrat lăptăriilor 
în vederea prelucrării în perioada avută în 
vedere. Având în vedere cererea mare, 
internă și externă, sistemul cotelor de lapte 
restricționează, în prezent, creșterea 
producției, pe când, la momentul respectiv, 
cotele au fost introduse ca reacție la 
supraproducție. Într-o astfel de situație, 
cotele reduc orientarea spre piață, deoarece 
împiedică agricultorul să reacționeze la 

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, pe 
termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele membre 
care nu au fost membre ale Comunității 
înainte de extinderea din 2004 va duce la o 
scădere a producției de lapte pentru 
consum, în timp ce creșterea producției 
rămâne limitată din cauza existenței 
cotelor. În același timp, se anticipează 
creșterea cantității de lapte livrat lăptăriilor 
în vederea prelucrării în perioada avută în 
vedere. Având în vedere cererea mare, 
internă și externă, sistemul cotelor de lapte 
restricționează, în prezent, creșterea 
producției, pe când, la momentul respectiv, 
cotele au fost introduse ca reacție la 
supraproducție. Într-o astfel de situație, 
cotele reduc orientarea spre piață, deoarece 
împiedică agricultorul să reacționeze la 
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semnalele privind prețul și afectează 
eficiența în sectorul în cauză prin 
încetinirea restructurării. Cotele sunt 
programate să se încheie în 2015, pentru ca 
adaptarea să aibă loc treptat. În acest sens, 
eliminarea treptată a cotelor de lactate 
prin creșteri anuale, astfel cum este 
prevăzut în anexa I la prezentul 
regulament (de 1 % pe an de 
comercializare din 2009/2010 până în 
2013/2014) va permite o tranziție fără 
probleme prin evitarea adaptării bruște 
după încheierea cotelor.

semnalele privind prețul și afectează 
eficiența în sectorul în cauză prin 
încetinirea restructurării. Cotele sunt 
programate să se încheie în 2015, pentru ca 
adaptarea să aibă loc treptat. Până în 2015, 
orice luare de poziție cu privire la 
adaptarea cotelor trebuie corelată cu 
adoptarea unor măsuri de însoțire 
destinate producătorilor de lapte și 
subordonată monitorizării piețelor în 
2009, motiv pentru care nu a fost 
necesară revizuirea regimului cotelor de 
lapte în cadrul evaluării „stării de 
sănătate” a PAC.  Cotele de lapte nu ar 
trebui adaptate înainte de anul de 
comercializare 2010-2011.

Or. de

Justificare

 Bevor einer erneuten Erhöhung der Milchquote, wie von der Kommission vorgeschlagen, 
zugestimmt werden kann, sollten die Auswirkungen der Erhöhung der Milchquote für das
Wirtschaftsjahr 2008/09 um zwei Prozentpunkte eingehend bewertet werden. Deshalb ist eine 
bessere Bewertung der Marktsituation für Milch in den Jahren 2009/10 unbedingt 
erforderlich. Daher ist eine Überprüfung der Milchquotenregelung im Rahmen des GAP 
Gesundheitschecks nicht notwendig, da Schritte für eine ´soft-landing´ auch ab 2010 effizient 
eingestezt werden können.

Amendamentul 51
Ilda Figueiredo 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, pe 
termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele membre 
care nu au fost membre ale Comunității 
înainte de extinderea din 2004 va duce la o 
scădere a producției de lapte pentru 

(8) Limitată de plafoanele cotelor 
naționale de lapte, producția comunitară 
totală de lapte tinde să urmeze un declin 
treptat, deși modest, pe termen mediu, 
având în vedere că restructurarea continuă 
din statele membre care nu au fost membre 
ale Comunității înainte de extinderea din 
2004 va duce la o scădere a producției de 
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consum, în timp ce creșterea producției 
rămâne limitată din cauza existenței 
cotelor. În același timp, se anticipează 
creșterea cantității de lapte livrat lăptăriilor 
în vederea prelucrării în perioada avută în 
vedere. Având în vedere cererea mare, 
internă și externă, sistemul cotelor de lapte 
restricționează, în prezent, creșterea 
producției, pe când, la momentul respectiv, 
cotele au fost introduse ca reacție la 
supraproducție. Într-o astfel de situație, 
cotele reduc orientarea spre piață, deoarece 
împiedică agricultorul să reacționeze la 
semnalele privind prețul și afectează 
eficiența în sectorul în cauză prin 
încetinirea restructurării. Cotele sunt 
programate să se încheie în 2015, pentru 
ca adaptarea să aibă loc treptat. În acest 
sens, eliminarea treptată a cotelor de 
lactate prin creșteri anuale, astfel cum 
este prevăzut în anexa I la prezentul 
regulament (de 1% pe an de 
comercializare din 2009/2010 până în 
2013/2014) va permite o tranziție fără 
probleme prin evitarea adaptării bruște 
după încheierea cotelor.

lapte pentru consum, în timp ce creșterea 
producției rămâne limitată din cauza 
existenței cotelor naționale. În același 
timp, se anticipează creșterea cantității de 
lapte livrat lăptăriilor în vederea prelucrării 
în perioada avută în vedere. Având în 
vedere cererea mare, internă și externă, 
sistemul cotelor de lapte restricționează, în 
prezent, creșterea producției, pe când, la 
momentul respectiv, cotele au fost 
introduse ca reacție la supraproducție. Într-
o astfel de situație, cotele reduc orientarea 
spre piață, deoarece împiedică agricultorul 
să reacționeze la semnalele privind prețul 
și afectează eficiența în sectorul în cauză 
prin încetinirea restructurării. Acordul care 
prevede încheierea sistemului cotelor de 
lapte în 2015 trebuie modificat, pentru a 
garanta o continuare a sistemului 
menționat pe baze mai echitabile decât 
este cazul în prezent.

Or. pt

Justificare

Embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais justo, é  necessário defender os 
direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção representa no sector do leite, pois 
considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais frágil e os 
pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector, à concentração 
e intensificação da produção.
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Amendamentul 52
Peter Baco 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, pe 
termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele membre 
care nu au fost membre ale Comunității 
înainte de extinderea din 2004 va duce la o 
scădere a producției de lapte pentru 
consum, în timp ce creșterea producției 
rămâne limitată din cauza existenței 
cotelor.  În același timp, se anticipează 
creșterea cantității de lapte livrat lăptăriilor 
în vederea prelucrării în perioada avută în 
vedere. Având în vedere cererea mare, 
internă și externă, sistemul cotelor de lapte 
restricționează, în prezent, creșterea 
producției, pe când, la momentul respectiv, 
cotele au fost introduse ca reacție la 
supraproducție. Într-o astfel de situație, 
cotele reduc orientarea spre piață, deoarece 
împiedică agricultorul să reacționeze la 
semnalele privind prețul și afectează 
eficiența în sectorul în cauză prin 
încetinirea restructurării. Cotele sunt 
programate să se încheie în 2015, pentru ca 
adaptarea să aibă loc treptat. În acest sens, 
eliminarea treptată a cotelor de lactate 
prin creșteri anuale, astfel cum este 
prevăzut în anexa I la prezentul 
regulament (de 1% pe an de 
comercializare din 2009/2010 până în 
2013/2014) va permite o tranziție fără 
probleme prin evitarea adaptării bruște 
după încheierea cotelor.

(8)  Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, pe 
termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele membre 
care nu au fost membre ale Comunității 
înainte de extinderea din 2004 va duce la o 
scădere a producției de lapte pentru 
consum, în timp ce creșterea producției 
rămâne limitată din cauza existenței 
cotelor.  În același timp, se anticipează 
creșterea cantității de lapte livrat lăptăriilor 
în vederea prelucrării în perioada avută în 
vedere. Având în vedere cererea mare, 
internă și externă, sistemul cotelor de lapte 
restricționează, în prezent, creșterea 
producției, pe când, la momentul respectiv, 
cotele au fost introduse ca reacție la 
supraproducție. Într-o astfel de situație, 
cotele reduc orientarea spre piață, deoarece 
împiedică agricultorul să reacționeze la 
semnalele privind prețul și afectează 
eficiența în sectorul în cauză prin 
încetinirea restructurării. Cotele sunt 
programate să se încheie în 2015, pentru ca 
adaptarea să aibă loc treptat, ținând seama 
de analiza de impact privind creșterea 
cotelor în 2008 și 2009, precum și de 
experiența în domeniu a Statelor Unite și 
a Canadei.  

Or. sk
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Justificare

Volatilita na trhu s mliekom je súčasťou celkovej prirodzenej nestability agrárnych trhov. 
Unáhlené zásahy, bez odozvy na doterajšie opatrenia môžu spôsobiť výraznú nestabilitu na 
trhu s mliekom. 

Apriori rozhodnutie na niekoľko rokov dopredu o navýšení kvót na mlieko sa preto javí ako 
neopodstatnene veľké riziko.

Amendamentul 53
Jan Mulder 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, pe 
termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele membre 
care nu au fost membre ale Comunității 
înainte de extinderea din 2004 va duce la o 
scădere a producției de lapte pentru 
consum, în timp ce creșterea producției 
rămâne limitată din cauza existenței 
cotelor. În același timp, se anticipează 
creșterea cantității de lapte livrat lăptăriilor 
în vederea prelucrării în perioada avută în 
vedere. Având în vedere cererea mare, 
internă și externă, sistemul cotelor de lapte 
restricționează, în prezent, creșterea 
producției, pe când, la momentul respectiv, 
cotele au fost introduse ca reacție la 
supraproducție. Într-o astfel de situație, 
cotele reduc orientarea spre piață, deoarece 
împiedică agricultorul să reacționeze la 
semnalele privind prețul și afectează 
eficiența în sectorul în cauză prin 
încetinirea restructurării. Cotele sunt 
programate să se încheie în 2015, pentru ca 
adaptarea să aibă loc treptat. În acest sens, 
eliminarea treptată a cotelor de lactate prin 
creșteri anuale, astfel cum este prevăzut în 
anexa I la prezentul regulament (de 1% pe 
an de comercializare din 2009/2010 până 

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, pe 
termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele membre 
care nu au fost membre ale Comunității 
înainte de extinderea din 2004 va duce la o 
scădere a producției de lapte pentru 
consum, în timp ce creșterea producției 
rămâne limitată din cauza existenței 
cotelor. În același timp, se anticipează 
creșterea cantității de lapte livrat lăptăriilor 
în vederea prelucrării în perioada avută în 
vedere. Având în vedere cererea mare, 
internă și externă, sistemul cotelor de lapte 
restricționează, în prezent, creșterea 
producției, pe când, la momentul respectiv, 
cotele au fost introduse ca reacție la 
supraproducție. Într-o astfel de situație, 
cotele reduc orientarea spre piață, deoarece 
împiedică agricultorul să reacționeze la 
semnalele privind prețul și afectează 
eficiența în sectorul în cauză prin 
încetinirea restructurării. Cotele sunt 
programate să se încheie în 2015, pentru ca 
adaptarea să aibă loc treptat. În acest sens, 
eliminarea treptată a cotelor de lactate prin 
creșteri anuale, astfel cum este prevăzut în 
anexa I la prezentul regulament (de 3% pe 
an de comercializare din 2009/2014 până 
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în 2013/2014) va permite o tranziție fără 
probleme prin evitarea adaptării bruște 
după încheierea cotelor.

în 2014/15) va permite o tranziție fără 
probleme prin evitarea adaptării bruște 
după încheierea cotelor. 

Or. en

Justificare

The economic analysis done by the IDEI concluded that the annual increase of the milk 
production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be annually increased with 
respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk production the difference 
between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger annual quota increase can 
be extremely important for some member states to ensure a soft landing for their dairy sectors 
as called for by the Goepel report §82. 

Amendamentul 54
Niels Busk 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, pe 
termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele membre 
care nu au fost membre ale Comunității 
înainte de extinderea din 2004 va duce la o 
scădere a producției de lapte pentru 
consum, în timp ce creșterea producției 
rămâne limitată din cauza existenței 
cotelor. În același timp, se anticipează 
creșterea cantității de lapte livrat lăptăriilor 
în vederea prelucrării în perioada avută în 
vedere. Având în vedere cererea mare, 
internă și externă, sistemul cotelor de lapte 
restricționează, în prezent, creșterea 
producției, pe când, la momentul respectiv, 
cotele au fost introduse ca reacție la 
supraproducție. Într-o astfel de situație, 
cotele reduc orientarea spre piață, deoarece 
împiedică agricultorul să reacționeze la 
semnalele privind prețul și afectează 

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, pe 
termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele membre 
care nu au fost membre ale Comunității 
înainte de extinderea din 2004 va duce la o 
scădere a producției de lapte pentru 
consum, în timp ce creșterea producției 
rămâne limitată din cauza existenței 
cotelor. În același timp, se anticipează 
creșterea cantității de lapte livrat lăptăriilor 
în vederea prelucrării în perioada avută în 
vedere. Având în vedere cererea mare, 
internă și externă, sistemul cotelor de lapte 
restricționează, în prezent, creșterea 
producției, pe când, la momentul respectiv, 
cotele au fost introduse ca reacție la 
supraproducție. Într-o astfel de situație, 
cotele reduc orientarea spre piață, deoarece 
împiedică agricultorul să reacționeze la 
semnalele privind prețul și afectează 
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eficiența în sectorul în cauză prin 
încetinirea restructurării. Cotele sunt 
programate să se încheie în 2015, pentru ca 
adaptarea să aibă loc treptat. În acest sens, 
eliminarea treptată a cotelor de lactate prin 
creșteri anuale, astfel cum este prevăzut în 
anexa I la prezentul regulament (de 1% pe 
an de comercializare din 2009/2010 până 
în 2013/2014) va permite o tranziție fără 
probleme prin evitarea adaptării bruște 
după încheierea cotelor.

eficiența în sectorul în cauză prin 
încetinirea restructurării. Cotele sunt 
programate să se încheie în 2015, pentru ca 
adaptarea să aibă loc treptat. În acest sens, 
eliminarea treptată a cotelor de lactate prin 
creșteri anuale, astfel cum este prevăzut în 
anexa I la prezentul regulament (de 2% pe 
an de comercializare din 2009/2014 până 
în 2014/15) va permite o tranziție fără 
probleme prin evitarea adaptării bruște 
după încheierea cotelor. 

Or. en

Justificare

The economic analysis done by the IDEI (Institut d´Economie Industrielle) concluded that the 
world demand for dairy commodities annually grows with 2 - 3 % and that the annual 
increase of the milk production in the EU will be 0.7% and 0.8% when the quota will be 
annually increased with respectively 1% and 2% until 2015. In terms of real EU milk 
production the difference between the two ´soft landing´ scenarios is minimal, but a larger 
annual quota increase can be extremely important for some Member States to ensure a soft 
landing for their dairy sectors, as called for by the Goepel report §82. 

Amendamentul 55
Mairead McGuinness 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, pe 
termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele membre 
care nu au fost membre ale Comunității 
înainte de extinderea din 2004 va duce la o 
scădere a producției de lapte pentru 
consum, în timp ce creșterea producției 
rămâne limitată din cauza existenței 
cotelor. În același timp, se anticipează 
creșterea cantității de lapte livrat lăptăriilor 
în vederea prelucrării în perioada avută în 

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, pe 
termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele membre 
care nu au fost membre ale Comunității 
înainte de extinderea din 2004 va duce la o 
scădere a producției de lapte pentru 
consum, în timp ce creșterea producției 
rămâne limitată din cauza existenței 
cotelor. În același timp, se anticipează 
creșterea cantității de lapte livrat lăptăriilor 
în vederea prelucrării în perioada avută în 
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vedere. Având în vedere cererea mare, 
internă și externă, sistemul cotelor de lapte 
restricționează, în prezent, creșterea 
producției, pe când, la momentul respectiv, 
cotele au fost introduse ca reacție la 
supraproducție. Într-o astfel de situație, 
cotele reduc orientarea spre piață, deoarece 
împiedică agricultorul să reacționeze la 
semnalele privind prețul și afectează 
eficiența în sectorul în cauză prin 
încetinirea restructurării. Cotele sunt 
programate să se încheie în 2015, pentru ca 
adaptarea să aibă loc treptat. În acest sens, 
eliminarea treptată a cotelor de lactate prin 
creșteri anuale, astfel cum este prevăzut în 
anexa I la prezentul regulament (de 1% pe 
an de comercializare din 2009/2010 până 
în 2013/2014) va permite o tranziție fără 
probleme prin evitarea adaptării bruște
după încheierea cotelor.

vedere. Având în vedere cererea mare, 
internă și externă, sistemul cotelor de lapte 
restricționează, în prezent, creșterea 
producției, pe când, la momentul respectiv, 
cotele au fost introduse ca reacție la 
supraproducție. Într-o astfel de situație, 
cotele reduc orientarea spre piață, deoarece 
împiedică agricultorul să reacționeze la 
semnalele privind prețul și afectează 
eficiența în sectorul în cauză prin 
încetinirea restructurării. Cotele sunt 
programate să se încheie în 2015, pentru ca 
adaptarea să aibă loc treptat. În acest sens, 
eliminarea treptată a cotelor de lactate prin 
creșteri anuale, astfel cum este prevăzut în 
anexa I la prezentul regulament (de 2% pe 
an de comercializare din 2009/2010 până 
în 2014/15) va permite o tranziție fără 
probleme prin evitarea adaptării bruște 
după încheierea cotelor.

Or. en

Amendamentul 56
Lily Jacobs, Brian Simpson, Neil Parish, Åsa Westlund 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, pe 
termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele membre 
care nu au fost membre ale Comunității 
înainte de extinderea din 2004 va duce la o 
scădere a producției de lapte pentru 
consum, în timp ce creșterea producției 
rămâne limitată din cauza existenței 
cotelor. În același timp, se anticipează 
creșterea cantității de lapte livrat lăptăriilor 
în vederea prelucrării în perioada avută în 
vedere. Având în vedere cererea mare, 
internă și externă, sistemul cotelor de lapte 

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, pe 
termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele membre 
care nu au fost membre ale Comunității 
înainte de extinderea din 2004 va duce la o 
scădere a producției de lapte pentru 
consum, în timp ce creșterea producției 
rămâne limitată din cauza existenței 
cotelor. În același timp, se anticipează 
creșterea cantității de lapte livrat lăptăriilor 
în vederea prelucrării în perioada avută în 
vedere. Având în vedere cererea mare, 
internă și externă, sistemul cotelor de lapte 
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restricționează, în prezent, creșterea 
producției, pe când, la momentul respectiv, 
cotele au fost introduse ca reacție la 
supraproducție. Într-o astfel de situație, 
cotele reduc orientarea spre piață, deoarece 
împiedică agricultorul să reacționeze la 
semnalele privind prețul și afectează 
eficiența în sectorul în cauză prin 
încetinirea restructurării. Cotele sunt 
programate să se încheie în 2015, pentru ca 
adaptarea să aibă loc treptat. În acest sens, 
eliminarea treptată a cotelor de lactate prin 
creșteri anuale, astfel cum este prevăzut în 
anexa I la prezentul regulament (de 1% pe 
an de comercializare din 2009/2010 până 
în 2013/2014) va permite o tranziție fără 
probleme prin evitarea adaptării bruște 
după încheierea cotelor.

restricționează, în prezent, creșterea 
producției, pe când, la momentul respectiv, 
cotele au fost introduse ca reacție la 
supraproducție. Într-o astfel de situație, 
cotele reduc orientarea spre piață, deoarece 
împiedică agricultorul să reacționeze la 
semnalele privind prețul și afectează 
eficiența în sectorul în cauză prin 
încetinirea restructurării. Cotele sunt 
programate să se încheie în 2015, pentru ca 
adaptarea să aibă loc treptat. În acest sens, 
eliminarea treptată a cotelor de lactate prin 
creșteri anuale, astfel cum este prevăzut în 
anexa I la prezentul regulament (de cel 
puțin 2% pe an de comercializare din 
2009/2010 până în 2013/2014) va permite 
o tranziție fără probleme prin evitarea 
adaptării bruște după încheierea cotelor. 

Or. en

Justificare

To provide for a smooth transition ahead of the  milk quota expiry in 2015, a "soft landing" is 
required. An annual milk quota increase of at least 2% would better provide for a soft 
landing, while also allowing those countries with greater production potential to benefit from 
the improved global prospects in the dairy sector. 

Amendamentul 57
Czesław Adam Siekierski 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, pe 
termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele membre 
care nu au fost membre ale Comunității 
înainte de extinderea din 2004 va duce la o 
scădere a producției de lapte pentru 
consum, în timp ce creșterea producției 

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, pe 
termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele membre 
care nu au fost membre ale Comunității 
înainte de extinderea din 2004 va duce la o 
scădere a producției de lapte pentru 
consum, în timp ce creșterea producției 
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rămâne limitată din cauza existenței 
cotelor. În același timp, se anticipează 
creșterea cantității de lapte livrat lăptăriilor 
în vederea prelucrării în perioada avută în 
vedere. Având în vedere cererea mare, 
internă și externă, sistemul cotelor de lapte 
restricționează, în prezent, creșterea 
producției, pe când, la momentul respectiv, 
cotele au fost introduse ca reacție la 
supraproducție. Într-o astfel de situație, 
cotele reduc orientarea spre piață, deoarece 
împiedică agricultorul să reacționeze la 
semnalele privind prețul și afectează 
eficiența în sectorul în cauză prin 
încetinirea restructurării. Cotele sunt 
programate să se încheie în 2015, pentru 
ca adaptarea să aibă loc treptat. În acest 
sens, eliminarea treptată a cotelor de lactate 
prin creșteri anuale, astfel cum este 
prevăzut în anexa I la prezentul regulament 
(de 1% pe an de comercializare din 
2009/2010 până în 2013/2014) va permite 
o tranziție fără probleme prin evitarea 
adaptării bruște după încheierea cotelor.

rămâne limitată din cauza existenței 
cotelor. În același timp, se anticipează 
creșterea cantității de lapte livrat lăptăriilor 
în vederea prelucrării în perioada avută în 
vedere. Având în vedere cererea mare, 
internă și externă, sistemul cotelor de lapte 
restricționează, în prezent, creșterea 
producției, pe când, la momentul respectiv, 
cotele au fost introduse ca reacție la 
supraproducție. Într-o astfel de situație, 
cotele reduc orientarea spre piață, deoarece 
împiedică agricultorul să reacționeze la 
semnalele privind prețul și afectează 
eficiența în sectorul în cauză prin 
încetinirea restructurării. În condițiile în 
care cotele de lapte sunt programate să se 
încheie în 2015, adaptarea trebuie să aibă 
loc treptat. În acest sens, eliminarea 
treptată a cotelor de lactate prin creșteri 
anuale, astfel cum este prevăzut în anexa I 
la prezentul regulament (de 2% pe an de 
comercializare din 2009/2010 până în 
2013/2014) va permite o tranziție fără 
probleme prin evitarea adaptării bruște 
după încheierea cotelor.

Or. pl

Amendamentul 58
Kyösti Virrankoski 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, pe 
termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele membre 
care nu au fost membre ale Comunității 
înainte de extinderea din 2004 va duce la o 
scădere a producției de lapte pentru 
consum, în timp ce creșterea producției 
rămâne limitată din cauza existenței 

(8) Limitată de plafoanele naționale ale 
cotelor de lapte, producția comunitară 
totală de lapte tinde să urmeze un declin 
treptat, deși modest, pe termen mediu, 
având în vedere că restructurarea continuă 
din statele membre care nu au fost membre 
ale Comunității înainte de extinderea din 
2004 va duce la o scădere a producției de 
lapte pentru consum, în timp ce creșterea 
producției rămâne limitată din cauza 
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cotelor. În același timp, se anticipează 
creșterea cantității de lapte livrat lăptăriilor 
în vederea prelucrării în perioada avută în 
vedere. Având în vedere cererea mare, 
internă și externă, sistemul cotelor de lapte 
restricționează, în prezent, creșterea 
producției, pe când, la momentul respectiv, 
cotele au fost introduse ca reacție la 
supraproducție. Într-o astfel de situație, 
cotele reduc orientarea spre piață, deoarece 
împiedică agricultorul să reacționeze la 
semnalele privind prețul și afectează 
eficiența în sectorul în cauză prin 
încetinirea restructurării. Cotele sunt 
programate să se încheie în 2015, pentru 
ca adaptarea să aibă loc treptat. În acest 
sens, eliminarea treptată a cotelor de lactate 
prin creșteri anuale, astfel cum este 
prevăzut în anexa I la prezentul regulament 
(de 1% pe an de comercializare din
2009/2010 până în 2013/2014) va permite 
o tranziție fără probleme prin evitarea 
adaptării bruște după încheierea cotelor.

existenței cotelor naționale. În același 
timp, se anticipează creșterea cantității de 
lapte livrat lăptăriilor în vederea prelucrării 
în perioada avută în vedere. Având în 
vedere cererea mare, internă și externă, 
sistemul actual al cotelor de lapte 
restricționează, în prezent, creșterea 
producției, pe când, la momentul respectiv, 
cotele au fost introduse ca reacție la 
supraproducție. Într-o astfel de situație, 
cotele reduc orientarea spre piață, deoarece 
împiedică agricultorul să reacționeze la 
semnalele privind prețul și afectează 
eficiența în sectorul în cauză prin 
încetinirea restructurării. Sistemul actual 
al cotelor de lapte se va încheia în 2015. În 
acest sens, eliminarea treptată a cotelor de 
lactate prin creșteri anuale, astfel cum este 
prevăzut în anexa I la prezentul regulament 
(de 2% pentru anul de comercializare 
2008/09 și 1% pe an de comercializare 
pentru 2009/2010 și 2010/2011) va facilita 
o tranziție fără probleme prin evitarea 
adaptării bruște după încheierea cotelor. Se 
instituie un Fond pentru produse lactate, 
finanțat din sumele care corespund 
aplicării suprataxei și economiile 
generate de desființarea instrumentelor de 
piață, iar acest fond poate fi utilizat de 
statele membre pentru a acorda prima 
pentru vacile de lapte producătorilor din 
regiunile muntoase și alte regiuni 
defavorizate.

Or. en

Amendamentul 59
Luis Manuel Capoulas Santos 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
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să urmeze un declin treptat, deși modest, pe 
termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele membre 
care nu au fost membre ale Comunității 
înainte de extinderea din 2004 va duce la o 
scădere a producției de lapte pentru 
consum, în timp ce creșterea producției 
rămâne limitată din cauza existenței 
cotelor. În același timp, se anticipează 
creșterea cantității de lapte livrat lăptăriilor 
în vederea prelucrării în perioada avută în 
vedere. Având în vedere cererea mare, 
internă și externă, sistemul cotelor de 
lapte restricționează, în prezent, creșterea 
producției, pe când, la momentul 
respectiv, cotele au fost introduse ca 
reacție la supraproducție. Într-o astfel de 
situație, cotele reduc orientarea spre 
piață, deoarece împiedică agricultorul să 
reacționeze la semnalele privind prețul și 
afectează eficiența în sectorul în cauză 
prin încetinirea restructurării. Cotele sunt 
programate să se încheie în 2015, pentru 
ca adaptarea să aibă loc treptat. În acest 
sens, eliminarea treptată a cotelor de 
lactate prin creșteri anuale, astfel cum 
este prevăzut în anexa I la prezentul 
regulament (de 1% pe an de 
comercializare din 2009/2010 până în 
2013/2014) va permite o tranziție fără 
probleme prin evitarea adaptării bruște 
după încheierea cotelor.

să urmeze un declin treptat, deși modest, pe 
termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele membre 
care nu au fost membre ale Comunității 
înainte de extinderea din 2004 va duce la o 
scădere a producției de lapte pentru 
consum, în timp ce creșterea producției 
rămâne limitată din cauza existenței 
cotelor. În același timp, se anticipează 
creșterea cantității de lapte livrat lăptăriilor 
în vederea prelucrării în perioada avută în 
vedere. Creșterea cotelor de lapte, astfel 
cum este prevăzut în anexa I la prezentul 
regulament (cu 2% pentru campania din 
2008/2009 și cu 1% pentru campaniile 
2009/2010 și 2010/2011) va da 
posibilitatea să se dispună de elementele 
necesare pentru a realiza o evaluare 
adecvată a situației pieței din sectorul 
laptelui.

Or. pt

Amendamentul 60
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Limitată de plafoanele cotelor de lapte, 
producția comunitară totală de lapte tinde 
să urmeze un declin treptat, deși modest, pe 

(8) Limitată de plafoanele cotelor 
naționale de lapte, producția comunitară 
totală de lapte tinde să urmeze un declin 
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termen mediu, având în vedere că 
restructurarea continuă din statele membre 
care nu au fost membre ale Comunității 
înainte de extinderea din 2004 va duce la o 
scădere a producției de lapte pentru 
consum, în timp ce creșterea producției 
rămâne limitată din cauza existenței 
cotelor. În același timp, se anticipează 
creșterea cantității de lapte livrat lăptăriilor 
în vederea prelucrării în perioada avută în 
vedere. Având în vedere cererea mare, 
internă și externă, sistemul cotelor de lapte 
restricționează, în prezent, creșterea 
producției, pe când, la momentul respectiv, 
cotele au fost introduse ca reacție la 
supraproducție. Într-o astfel de situație, 
cotele reduc orientarea spre piață, deoarece 
împiedică agricultorul să reacționeze la 
semnalele privind prețul și afectează 
eficiența în sectorul în cauză prin 
încetinirea restructurării. Cotele sunt 
programate să se încheie în 2015, pentru ca 
adaptarea să aibă loc treptat. În acest sens, 
eliminarea treptată a cotelor de lactate prin 
creșteri anuale, astfel cum este prevăzut în 
anexa I la prezentul regulament (de 1% pe 
an de comercializare din 2009/2010 până 
în 2013/2014) va permite o tranziție fără 
probleme prin evitarea adaptării bruște 
după încheierea cotelor.

treptat, deși modest, pe termen mediu, 
având în vedere că restructurarea continuă 
din statele membre care nu au fost membre 
ale Comunității înainte de extinderea din 
2004 va duce la o scădere a producției de 
lapte pentru consum, în timp ce creșterea 
producției rămâne limitată din cauza 
existenței cotelor naționale. În același 
timp, se anticipează creșterea cantității de 
lapte livrat lăptăriilor în vederea prelucrării 
în perioada avută în vedere. Având în 
vedere cererea mare, internă și externă, 
sistemul cotelor de lapte restricționează, în 
prezent, creșterea producției, pe când, la 
momentul respectiv, cotele au fost 
introduse ca reacție la supraproducție. Într-
o astfel de situație, cotele reduc orientarea 
spre piață, deoarece împiedică agricultorul 
să reacționeze la semnalele privind prețul 
și afectează eficiența în sectorul în cauză 
prin încetinirea restructurării. Cotele sunt 
programate să se încheie în 2015, pentru ca 
adaptarea să aibă loc treptat. În acest sens, 
eliminarea treptată a cotelor de lactate prin 
creșteri anuale, astfel cum este prevăzut în 
anexa I la prezentul regulament (de 1% pe 
an de comercializare din 2009/2010 până 
în 2013/2014) este insuficientă pentru 
statele membre în care această perioadă 
de tranziție „fără probleme” trebuie să 
servească la pregătirea exploatațiilor 
pentru o situație de concurență sporită și 
care au nevoie de o creștere diferențiată și 
mai importantă pentru evitarea adaptării 
bruște după încheierea cotelor.

Or. es
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Amendamentul 61
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper  

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8 bis)Înainte de a adapta cotele de lapte, 
ar trebui analizate consecințele creșterii 
cu 2% a cotelor de lapte, care a intrat în 
vigoare la 1 aprilie 2008.  În cadrul unui 
raport care trebuie prezentat 
Parlamentului European, va trebui 
analizat atât impactul asupra pieței 
mondiale, cât și cel asupra pieței interne a 
UE. De asemenea, raportul respectiv va 
trebui să analizeze evoluția constatată a 
diferitelor regiuni producătoare în ceea ce 
privește prețurile de producție și prețurile 
de consum, precum și consecințele asupra 
domeniului social.  În aceste condiții, este 
indicat să se ia în considerare protecția 
peisajului din zonele defavorizate din 
punctul de vedere al condițiilor naturale, 
protecția peisajului cultural și 
competitivitatea fermelor de lapte. 

Or. de

Amendamentul 62
Lutz Goepel 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8 bis)Începând din 2009, sprijinul 
acordat investițiilor efectuate de 
producătorii de lapte nu ar mai trebui 
limitat la cota stabilită pentru a permite 
producătorilor să își sporească investițiile 
în funcție de cerințele pieței.  

Or. de
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Justificare

Im Hinblick auf die zu erwartenden Veränderungen in der Milchquotenregelung ab 2015, 
sollte den Milchproduzenten im Voraus die Möglichkeit gegeben werden, sich an die 
Veränderungen anzupassen und marktorientiert zu investieren, im besonderen auch da die 
Laufzeiten für Anträge zur Investitionsförderung relativ lang sind.

Amendamentul 63
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Există o sub-utilizare netă a cotelor 
de lapte la nivelul UE, care se 
îndepărtează foarte mult de realitate în 
contextul cotei naționale și al utilizării 
acesteia în fiecare stat membru. Din acest 
motiv, este necesar ca schimbările care 
decurg din această revizuire să țină seama 
de situația specifică statelor membre 
confruntate cu dificultăți structurale sau 
cu probleme interne de tensiune între 
cerere și ofertă; pentru cele din urmă, este 
cazul să se depășească creșterea lineară 
cu caracter general de 1% prevăzută 
inițial.

Or. es

Amendamentul 64
Albert Deß 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9)Piața brânzeturilor este în continuă 
creștere datorită cererii mari atât din 
interiorul, cât și din exteriorul 
Comunității. În consecință, prețurile 

eliminat
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pentru brânzeturi au rămas de câtva timp, 
în general, la niveluri stabile care nu au 
fost influențate în mod semnificativ de 
reducerea prețurilor instituționale pentru 
produsele în vrac (unt și pudră). Atât din 
punct de vedere economic, cât și din 
punctul de vedere al gestionării pieței, 
ajutorul permanent și cel opțional pentru 
stocarea privată a produselor cu valoare 
mare supuse regulilor pieței, cum ar fi 
brânza, nu se mai justifică și ar trebui 
eliminat.

Or. de

Justificare

Die Möglichkeit, Beihilfen für die private Lagerhaltung von Käse bereitzustellen, soll 
beibehalten werden.

Amendamentul 65
Elisabeth Jeggle 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Piața brânzeturilor este în continuă 
creștere datorită cererii mari atât din 
interiorul, cât și din exteriorul Comunității. 
În consecință, prețurile pentru brânzeturi 
au rămas de câtva timp, în general, la 
niveluri stabile care nu au fost influențate 
în mod semnificativ de reducerea prețurilor 
instituționale pentru produsele în vrac (unt 
și pudră). Atât din punct de vedere 
economic, cât și din punctul de vedere al 
gestionării pieței, ajutorul permanent și cel 
opțional pentru stocarea privată a 
produselor cu valoare mare supuse 
regulilor pieței, cum ar fi brânza, nu se mai 
justifică și ar trebui eliminat.

(9) Piața brânzeturilor este în continuă 
creștere datorită cererii mari atât din 
interiorul, cât și din exteriorul Comunității. 
În consecință, prețurile pentru brânzeturi 
au rămas de câtva timp, în general, la 
niveluri stabile care nu au fost influențate 
în mod semnificativ de reducerea prețurilor 
instituționale pentru produsele în vrac (unt 
și pudră). Atât din punct de vedere 
economic, cât și din punctul de vedere al 
gestionării pieței, ajutorul permanent și cel 
opțional pentru stocarea privată a 
produselor cu valoare mare supuse 
regulilor pieței, cum ar fi brânza, nu mai 
sunt indispensabile pentru moment, dar ar 
trebui menținute cu titlul de mecanism de 
siguranță. Creditele care devin disponibile 
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ar trebui alocate Fondului pentru 
produsele lactate.

Or. de

Justificare

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.

Amendamentul 66
Mairead McGuinness 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Ajutorul pentru stocarea privată a 
untului nu este folosit la scară largă. Cu 
toate acestea, datorită caracterului sezonier 
al producției de lapte în Comunitate, 
producția de unt va avea, de asemenea, 
caracter sezonier. În consecință, este 
posibil ca piața untului să fie supusă unei 
presiuni temporare care ar putea fi atenuată 
prin stocare sezonieră. Cu toate acestea, 
decizia ar trebui luată de Comisie pe baza 
unei analize aprofundate a pieței și nu pe 
baza unei obligații de a deschide sistemul 
în fiecare an; în consecință, este necesare 
ca sistemul să devină facultativ.

(10) Ajutorul pentru stocarea privată a 
untului nu este folosit la scară largă. Cu 
toate acestea, datorită caracterului sezonier 
al producției de lapte în Comunitate, 
producția de unt va avea, de asemenea, 
caracter sezonier. În consecință, este 
posibil ca piața untului să fie supusă unei 
presiuni temporare care ar putea fi atenuată 
prin stocare sezonieră. Decizia privind rata 
corespunzătoare a ajutorului pentru piață 
ar trebui să se bazeze pe o analiză 
convenită de comun acord privind nevoile 
imediate ale pieței.  

Or. en
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Amendamentul 67
Albert Deß 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Ajutoarele pentru eliminarea untului 
utilizat la prepararea produselor de 
patiserie, a înghețatei și pentru consumul 
direct au fost reduse în paralel cu 
reducerea prețului de intervenție pentru 
unt începând cu 2004 și, în consecință, au 
ajuns la zero înainte de suspendarea 
licitațiilor, datorită situației favorabile de 
pe piață. Sistemele de ajutoare pentru 
eliminarea untului nu mai sunt necesare 
pentru a sprijini piața la nivelul prețului 
de intervenție și în consecință, ar trebui 
eliminate.

eliminat

Or. de

Justificare

Die Möglichkeit, Absatzbeihilfen für Butter zu gewähren, soll beibehalten werden.

Amendamentul 68
Elisabeth Jeggle 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Ajutoarele pentru eliminarea untului 
utilizat la prepararea produselor de 
patiserie, a înghețatei și pentru consumul 
direct au fost reduse în paralel cu reducerea 
prețului de intervenție pentru unt începând 
cu 2004 și, în consecință, au ajuns la zero 
înainte de suspendarea licitațiilor, datorită 
situației favorabile de pe piață. Sistemele 
de ajutoare pentru eliminarea untului nu 
mai sunt necesare pentru a sprijini piața 

(12) Ajutoarele pentru eliminarea untului 
utilizat la prepararea produselor de 
patiserie, a înghețatei și pentru consumul 
direct au fost reduse în paralel cu reducerea 
prețului de intervenție pentru unt începând 
cu 2004 și, în consecință, au ajuns la zero 
înainte de suspendarea licitațiilor, datorită 
situației favorabile de pe piață.
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la nivelul prețului de intervenție și în 
consecință, ar trebui eliminate.

Or. de

Justificare

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für Absatzbeihilfen bei 
Butter erhalten bleiben.

Amendamentul 69
Mairead McGuinness 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Ajutoarele pentru eliminarea untului 
utilizat la prepararea produselor de 
patiserie, a înghețatei și pentru consumul 
direct au fost reduse în paralel cu reducerea 
prețului de intervenție pentru unt începând 
cu 2004 și, în consecință, au ajuns la zero 
înainte de suspendarea licitațiilor, datorită 
situației favorabile de pe piață. Sistemele 
de ajutoare pentru eliminarea untului nu 
mai sunt necesare pentru a sprijini piața la 
nivelul prețului de intervenție și în 
consecință, ar trebui eliminate.

(12) Ajutoarele pentru eliminarea untului 
utilizat la prepararea produselor de 
patiserie, a înghețatei și pentru consumul 
direct au fost reduse în paralel cu reducerea 
prețului de intervenție pentru unt începând 
cu 2004 și, în consecință, au ajuns la zero 
înainte de suspendarea licitațiilor, datorită 
situației favorabile de pe piață. Sistemele 
de ajutoare automate anuale pentru 
eliminarea untului nu mai sunt necesare 
pentru a sprijini piața la nivelul prețului de 
intervenție, dar Comisia Europeană ar 
trebui să adopte o abordare îndeajuns de 
flexibilă încât să permită reinstituirea 
ajutoarelor pentru consum.   

Or. en
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Amendamentul 70
Constantin Dumitriu 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Ajutoarele pentru eliminarea untului 
utilizat la prepararea produselor de 
patiserie, a înghețatei și pentru consumul 
direct au fost reduse în paralel cu reducerea 
prețului de intervenție pentru unt începând 
cu 2004 și, în consecință, au ajuns la zero 
înainte de suspendarea licitațiilor, datorită 
situației favorabile de pe piață. Sistemele 
de ajutoare pentru eliminarea untului nu 
mai sunt necesare pentru a sprijini piața la 
nivelul prețului de intervenție și în 
consecință, ar trebui eliminate.

(12) Ajutoarele pentru eliminarea untului 
utilizat la prepararea produselor de 
patiserie, a înghețatei și pentru consumul 
direct au fost reduse în paralel cu reducerea 
prețului de intervenție pentru unt începând 
cu 2004 și, în consecință, au ajuns la zero 
înainte de suspendarea licitațiilor, datorită 
situației favorabile de pe piață. Sistemele 
de ajutoare pentru eliminarea untului nu 
mai sunt necesare în momentul actual
pentru a sprijini piața la nivelul prețului de 
intervenție, dar ar trebui menținute la 
nivelul unei “plase de siguranță”

Or. ro

Justificare

Uniunea Europeană trebuie să își păstreze pârghii de control prin care să poată proteja 
producătorii.

Amendamentul 71
Kyösti Virrankoski 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Ca și în cazul reformei politicii 
agricole comune din 2003, pentru a 
intensifica competitivitatea agriculturii 
comunitare și pentru a promova o 
agricultură mai orientată spre piață și mai 
durabilă, este necesar să fie continuată 
trecerea de la ajutorul pentru producție la 
ajutorul pentru producător prin eliminarea 
ajutoarelor existente în cadrul 

(13) Ca și în cazul reformei politicii 
agricole comune din 2003, pentru a 
intensifica competitivitatea agriculturii 
comunitare și pentru a promova o 
agricultură mai orientată spre piață și mai 
durabilă, este necesar să fie continuată 
trecerea de la ajutorul pentru producție la 
ajutorul pentru producător prin eliminarea 
ajutoarelor existente în cadrul 
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Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al 
Consiliului din 22 octombrie 2007 de 
instituire a unei organizări comune a 
piețelor agricole și privind dispoziții 
specifice referitoare la anumite produse 
agricole („Regulamentul unic OCP”) 
pentru furaje uscate, in, cânepă și amidon 
din cartofi și prin integrarea ajutorului 
pentru aceste produse în sistemul de ajutor 
decuplat pentru venit pentru fiecare 
exploatație. Ca și în cazul reformei PAC 
din 2003, ajutorul decuplat plătit 
agricultorilor va crește în mod semnificativ 
eficiența ajutorului pentru venit, lăsând în 
același timp neschimbate cuantumurile 
reale plătite.

Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al 
Consiliului din 22 octombrie 2007 de 
instituire a unei organizări comune a 
piețelor agricole și privind dispoziții 
specifice referitoare la anumite produse 
agricole („Regulamentul unic OCP”) 
pentru furaje uscate, in, cânepă și prin 
integrarea ajutorului pentru aceste produse 
în sistemul de ajutor decuplat pentru venit 
pentru fiecare exploatație. Ca și în cazul 
reformei PAC din 2003, ajutorul decuplat 
plătit agricultorilor va crește în mod 
semnificativ eficiența ajutorului pentru 
venit, lăsând în același timp neschimbate 
cuantumurile reale plătite.

Or. en

Amendamentul 72
Constantin Dumitriu 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Consiliul a decis, în 2000, să elimine 
treptat ajutorul pentru fibrele scurte de in și 
fibrele de cânepă. Această decizie a fost 
pusă în aplicare și intră în vigoare în anul 
de comercializare 2009/2010 prin 
modificările aduse organizării comune a 
pieței unice (OCP) prin Regulamentul (CE) 
nr. 247/2008, împreună cu eliminarea 
treptată a ajutorului suplimentar pentru 
prelucrătorii de in cultivat în regiunile 
tradiționale. Ajutorul pentru inul pentru 
fibre lungi ar trebui decuplat. Cu toate 
acestea, pentru a permite industriei să se 
adapteze, prima jumătate din procesul de 
trecere la schema unică de plată ar trebui 
realizată în 2011 și cealaltă jumătate în 
2013.

(14) Consiliul a decis, în 2000, să elimine 
treptat ajutorul pentru fibrele scurte de in și 
fibrele de cânepă. Această decizie a fost 
pusă în aplicare și intră în vigoare în anul 
de comercializare 2009/2010 prin 
modificările aduse organizării comune a 
pieței unice (OCP) prin Regulamentul (CE) 
nr. 247/2008, împreună cu eliminarea 
treptată a ajutorului suplimentar pentru 
prelucrătorii de in cultivat în regiunile 
tradiționale. Ajutorul pentru inul pentru 
fibre lungi ar trebui decuplat. Cu toate 
acestea, pentru a permite industriei să se 
adapteze, sistemul actual ar trebui 
menținut cel puțin până în anul de 
comercializare 2012/2013, iar pentru 
România și Bulgaria până în 2014/2015

Or. ro
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Justificare

Termenul propus inițial era prea strâns. România și Bulgaria vor trece la SPU abia din 2014. 

Amendamentul 73
Lutz Goepel 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Consiliul a decis, în 2000, să elimine 
treptat ajutorul pentru fibrele scurte de in și 
fibrele de cânepă. Această decizie a fost 
pusă în aplicare și intră în vigoare în anul 
de comercializare 2009/2010 prin 
modificările aduse organizării comune a 
pieței unice (OCP) prin Regulamentul (CE) 
nr. 247/2008, împreună cu eliminarea 
treptată a ajutorului suplimentar pentru 
prelucrătorii de in cultivat în regiunile 
tradiționale. Ajutorul pentru inul pentru 
fibre lungi ar trebui decuplat. Cu toate 
acestea, pentru a permite industriei să se 
adapteze, prima jumătate din procesul de 
trecere la schema unică de plată ar trebui 
realizată în 2011 și cealaltă jumătate în 
2013.

(14) Consiliul a decis, în 2000, să elimine 
treptat ajutorul pentru fibrele scurte de in și 
fibrele de cânepă. Această decizie a fost 
pusă în aplicare și intră în vigoare în anul 
de comercializare 2009/2010 prin 
modificările aduse organizării comune a 
pieței unice (OCP) prin Regulamentul (CE) 
nr. 247/2008, împreună cu eliminarea 
treptată a ajutorului suplimentar pentru 
prelucrătorii de in cultivat în regiunile 
tradiționale. Ajutorul pentru inul pentru 
fibre lungi ar trebui decuplat. Cu toate 
acestea, pentru a permite industriei să se 
adapteze, procesul de trecere la schema 
unică de plată ar trebui realizat până în
2013, cel târziu.

Or. de

Justificare

 In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.
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Amendamentul 74
Albert Deß 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sistemul de ajutor pentru furaje uscate 
a fost reformat în 2003, când o parte din 
ajutor a fost acordat producătorilor și a fost 
decuplat. În contextul orientării globale a 
„stării de sănătate” către o mai bună 
orientare spre piață și al situației actuale a 
piețelor de furaje, trecerea către decuplarea 
completă pentru întregul sector ar trebui, în 
consecință, încheiată prin decuplarea 
ajutorului rămas privind industria în cauză. 
Ar trebui să fie posibilă atenuarea 
efectelor încheierii perioadei de acordare 
a ajutorului pentru prelucrători prin 
modificări corespunzătoare ale prețului 
plătit către producătorii de materie primă, 
care vor primi, la rândul lor, drepturi la 
ajutor direct mai mari în urma decuplării. 
Sfârșitul perioadei de acordare a 
ajutorului pentru prelucrători este, de 
asemenea, justificat în contextul situației 
de pe piață și al perspectivelor pentru 
culturile proteaginoase în ansamblu. Date 
fiind faptul că sectorul a fost deja 
restructurat de la reforma din 2003 și 
impactul ecologic negativ major pe care, 
conform constatărilor recente, îl are 
producția de furaje deshidratate, ajutorul 
ar trebui decuplat, dar ar trebui acordată 
o perioadă scurtă de tranziție de doi ani 
pentru a-i permite sectorului să se 
adapteze.

(15) Sistemul de ajutor pentru furaje uscate 
a fost reformat în 2003, când o parte din 
ajutor a fost acordat producătorilor și a fost 
decuplat. În contextul orientării globale a 
„stării de sănătate” către o mai bună 
orientare spre piață și al situației actuale a 
piețelor de furaje, trecerea către decuplarea 
completă pentru întregul sector ar trebui, în 
consecință, încheiată până cel târziu în 
2013 prin decuplarea ajutorului rămas 
privind industria în cauză.

Or. de

Justificare

Die Trockenfutterbranche benötigt noch einen längeren Übergangszeitraum mit 
Teilkopplung.
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Amendamentul 75
Lutz Goepel 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Sistemul de ajutor pentru furaje uscate 
a fost reformat în 2003, când o parte din 
ajutor a fost acordat producătorilor și a fost 
decuplat. În contextul orientării globale a 
„stării de sănătate” către o mai bună 
orientare spre piață și al situației actuale a 
piețelor de furaje, trecerea către decuplarea 
completă pentru întregul sector ar trebui, în 
consecință, încheiată prin decuplarea 
ajutorului rămas privind industria în cauză. 
Ar trebui să fie posibilă atenuarea efectelor 
încheierii perioadei de acordare a ajutorului 
pentru prelucrători prin modificări 
corespunzătoare ale prețului plătit către 
producătorii de materie primă, care vor 
primi, la rândul lor, drepturi la ajutor direct 
mai mari în urma decuplării. Sfârșitul 
perioadei de acordare a ajutorului pentru 
prelucrători este, de asemenea, justificat în 
contextul situației de pe piață și al 
perspectivelor pentru culturile 
proteaginoase în ansamblu. Date fiind 
faptul că sectorul a fost deja restructurat de 
la reforma din 2003 și impactul ecologic 
negativ major pe care, conform 
constatărilor recente, îl are producția de 
furaje deshidratate, ajutorul ar trebui 
decuplat, dar ar trebui acordată o 
perioadă scurtă de tranziție de doi ani 
pentru a-i permite sectorului să se 
adapteze.

(15) Sistemul de ajutor pentru furaje uscate 
a fost reformat în 2003, când o parte din 
ajutor a fost acordat producătorilor și a fost 
decuplat. În contextul orientării globale a 
„stării de sănătate” către o mai bună 
orientare spre piață și al situației actuale a 
piețelor de furaje, trecerea către decuplarea 
completă pentru întregul sector ar trebui, în 
consecință, încheiată prin decuplarea 
ajutorului rămas privind industria în cauză. 
Ar trebui să fie posibilă atenuarea efectelor 
încheierii perioadei de acordare a ajutorului 
pentru prelucrători prin modificări 
corespunzătoare ale prețului plătit către 
producătorii de materie primă, care vor 
primi, la rândul lor, drepturi la ajutor direct 
mai mari în urma decuplării. Sfârșitul 
perioadei de acordare a ajutorului pentru 
prelucrători este, de asemenea, justificat în 
contextul situației de pe piață și al 
perspectivelor pentru culturile 
proteaginoase în ansamblu. Date fiind 
faptul că sectorul a fost deja restructurat de 
la reforma din 2003 și impactul ecologic 
negativ major pe care, conform 
constatărilor recente, îl are producția de 
furaje deshidratate, ajutorul ar trebui 
decuplat până cel târziu în 2013.

Or. de

Justificare

 In seiner Entschließung vom  12. März, die mit überwältigender Mehrheit angenommen 
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wurde, hat das EP eine längere Übergangszeit bis spätestens 2013 vorgeschlagen, und seine 
Leitlinien sollen an dieser Stelle umgesetzt werden.

Amendamentul 76
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Evoluțiile piețelor interne și 
internaționale de cereale și amidon fac ca 
plățile restituite producției de amidon să 
nu mai corespundă obiectivelor pentru 
care aceste plăți au fost create și, în 
consecință, ar trebui eliminate. Situația și 
perspectivele pieței au determinat 
stabilirea ajutorului la zero pentru o 
perioadă și este de așteptat ca această 
situație să continue, în așa fel încât este 
posibil ca eliminarea rapidă să fie 
efectuată fără efecte negative pentru 
sector.

eliminat

Or. fr

Justificare

Le système de la restitution à la production doit non seulement être maintenu mais la 
Commission devrait être invitée à présenter des propositions d’amélioration de ses modalités 
de fonctionnement.

Amendamentul 77
Elisabeth Jeggle 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Dispozițiile privind măsurile 
excepționale de sprijin al pieței referitoare 
la bolile animalelor trebuie tratate într-o 

eliminat
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dispoziție cu caracter orizontal privind 
gestionarea riscului și ar trebui, în 
consecință, eliminată din Regulamentul 
(CE) nr. 1234/2007.

Or. de

Amendamentul 78
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Având în vedere importanța tot mai 
mare a gestionării eficiente a factorilor de 
risc, statelor membre ar trebui să li se 
ofere posibilitatea de a contribui financiar 
la primele pe care agricultorii sau 
organizațiile de producători le plătesc 
pentru asigurarea culturilor, sau la 
finanțarea compensațiilor financiare ale 
unor pierderi economice în cazul unor 
boli ale animalelor sau ale plantelor.

Or. es

Amendamentul 79
Brian Simpson, Neil Parish, Lily Jacobs, Christel Schaldemose, Åsa Westlund 

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 20a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Comisia abrogă toate restituirile la 
export până în 2013.

Or. en
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Justificare

European export subsidies have enabled the EU for years to sell its goods on the world 
market at prices below the costs of production. This dumping of agricultural products 
depresses world prices for agricultural products, undermining local production in developing 
countries. The EU should commit itself to eliminating all export subsidies in line with the 
Commission's commitments, outlined in its November Communication on the CAP Health 
Check.

Amendamentul 80
Paulo Casaca 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 247/2006
Articolul 4 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

  (–1) Alineatul (3) al articolului 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 247/2006 se 
modifică după cum urmează:
„Prin derogare de la alineatul (2) litera 
(a), următoarele cantități maxime de 
zahăr (cod NC 1701) pot fi expediate din 
Azore către restul Comunității pentru 
următorii ani:
– 2008: 3000 de tone;
– 2009: 2285 de tone;
– 2010: 1570 de tone;
– 2011: 855 de tone.”

Or. pt

Justificare

Esta alteração visa adiar por dois anos o calendário relativo à expedição de açúcar previsto 
no Regulamento 247/2006, adaptando-o à data real da entrada em vigor do regulamento. Os 
apoios consagrados no citado regulamento só foram vertidos em lei e aplicados a partir de 
Abril de 2007, não foi por isso sido possível beneficiar dos incentivos à produção de 
beterrada de 2006 e de 2007, isto porque as sementeiras referentes ao ano agrícola de 2007 
foram anteriores a Abril.
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Amendamentul 81
Duarte Freitas 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 247/2006
Articolul 4 – punctul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Alineatul (3) al articolului 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 247/2006 se 
modifică după cum urmează:
„Prin derogare de la alineatul (2) litera 
(a), următoarele cantități maxime de 
zahăr (cod NC 1701) pot fi expediate din 
Azore către restul Comunității pentru 
următorii ani:

Or. pt

Amendamentul 82
Paulo Casaca 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 5 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alineatul (1) al articolului 5 din 
Regulamentul (CE) nr. 247/2006 se 
modifică după cum urmează:
„În perioada prevăzută la articolul 10 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
1260/2001, zahărul C prevăzut la 
articolul 13 din respectivul regulament, 
exportat în conformitate cu dispozițiile 
pertinente ale Regulamentului (CEE) nr. 
2670/81 al Comisiei din 14 septembrie 
1981 de stabilire a normelor de aplicare 
pentru producția de zahăr care 
depășește cotele și introdus pentru a fi 
consumat în Madeira și Insulele Canare 
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sub formă de zahăr alb cuprins la codul 
NC 1701 și pentru a fi rafinat și 
consumat în Azore sub formă de zahăr 
brut cuprins la codul NC 17011210, 
beneficiază, în condițiile stabilite de 
prezentul regulament, de regimul de 
scutire de la drepturile de import în 
limita bilanțurilor previzionale de 
aprovizionare prevăzute la articolul 2 
din prezentul regulament.”

Or. pt

Justificare

A exemplo do que já acontece nas Canárias e na Madeira a alteração proposta permite que 
possa ser incluído nos produtos abrangidos pelo regime específico de abastecimento o açúcar 
em bruto de cana quando importado de países terceiros, o que alarga as possibilidades de 
abastecimento para as empresas trasnformadoras das regiões ultraperiféricas.

Amendamentul 83
Duarte Freitas 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul -1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 247/2006
Articolul 5 – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Alineatul (1) al articolului 5 din 
Regulamentul (CE) nr. 247/2006 se 
modifică după cum urmează:
„În perioada prevăzută la articolul 10 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
1260/2001, zahărul C prevăzut la 
articolul 13 din respectivul regulament, 
exportat în conformitate cu dispozițiile 
pertinente ale Regulamentului (CEE) nr. 
2670/81 al Comisiei din 14 septembrie 
1981 de stabilire a normelor de aplicare 
pentru producția de zahăr care 
depășește cotele și introdus pentru a fi 
consumat în Madeira și Insulele Canare 
sub formă de zahăr alb cuprins la codul 
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NC 1701 și pentru a fi rafinat și 
consumat în Azore sub formă de zahăr 
brut cuprins la codul NC 17011210, 
beneficiază, în condițiile stabilite de 
prezentul regulament, de regimul de 
scutire de la drepturile de import în 
limita bilanțurilor previzionale de 
aprovizionare prevăzute la articolul 2 
din prezentul regulament.”

Or. pt

Amendamentul 84
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La articolul 8 alineatul (1), litera (b) 
din se elimină.

eliminat

Or. es

Justificare

Esta enmienda restablece el precio de referencia para la intervención del arroz.

Amendamentul 85
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La articolul 8 alineatul (1), litera (b) 
din se elimină.

eliminat
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Or. es

Justificare

La intervención del arroz debe continuar en la situación actual como red de seguridad

Amendamentul 86
Béla Glattfelder 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 1 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La articolul 8 alineatul (1), litera (b) 
din se elimină.

eliminat

Or. hu

Justificare

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Amendamentul 87
Esther Herranz García, Carmen Fraga Estévez, Pilar Ayuso 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 10 se modifică după cum 
urmează:

eliminat

(a) Alineatul 1 se modifică după cum 
urmează:
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(i) litera (a) se înlocuiește cu următorul 
text:
„a) grâu comun, orz, porumb și sorg;”
(ii) litera (b) se elimină; 

Or. es

Justificare

Es necesario mantener la intervención para los productos incluidos actualmente en la OCM 
única.

Amendamentul 88
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 10 se modifică după cum 
urmează:

eliminat

(a) Alineatul 1 se modifică după cum 
urmează:
(i) litera (a) se înlocuiește cu următorul 
text:
„a) grâu comun, orz, porumb și sorg;”
(ii) litera (b) se elimină;
(b) Alineatul 2 se elimină.

Or. es

Justificare

La intervención de cereales y arroz no debe modificarse y mantenerse como una red de 
seguridad
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Amendamentul 89
Elisabeth Jeggle 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1 se modifică după cum 
urmează:

eliminat

a. Alineatul 1 se modifică după cum 
urmează:
i. litera (a) se înlocuiește cu următorul 
text:
„a) grâu comun, orz, porumb și sorg;"
ii. litera (b) se elimină;
b. Alineatul 2 se elimină.

Or. de

Justificare

Die Interventionen sollten als Sicherheitsnetze weiterhin erhalten werden.

Amendamentul 90
Béla Glattfelder 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 10 se modifică după cum 
urmează:
(a) Alineatul 1 se modifică după cum 
urmează:

eliminat

i. litera (a) se înlocuiește cu următorul 
text:
„(a) grâu comun, orz, porumb și sorg;"

Adlib Express Watermark



AM\738991RO.doc 45/77 PE412.017v01-00

RO

ii. litera (b) se elimină;
(b) Alineatul 2 se elimină.

Or. hu

Justificare

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 

Amendamentul 91
Astrid Lulling 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 2 – litera a –punctul iia (nou)
Regulamentul (CE) nr.1234/2007
Articolul 10 – ea (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

se adaugă următorul punct ea:
(ea) carcase sau semicarcase de carne de 
porc, proaspete sau refrigerate, încadrate 
la codul NC 02031110, piept (cu slănină), 
proaspăt sau refrigerat, încadrat la codul 
NC ex 02031915 și grăsime de porc 
netopită, proaspătă sau refrigerată, 
încadrată la codul NC ex 02090011.   

Or. en

Amendamentul 92
Czesław Adam Siekierski 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea II – subsecțiunea II – articolul 11 – litera da (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) pentru carnea de porc, pe durata 
oricărui an de comercializare;

Or. pl

Amendamentul 93
Csaba Sándor Tabajdi 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea II – subsecțiunea II – Articolul 12 – alineatul 2 –
paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Intervenția publică pentru grâul comun 
poate fi suspendată de Comisie, fără 
asistența comitetului prevăzută la articolul 
195 alineatul (1), în cazul în care prețul 
pentru grâul cu conținut minim de proteine 
de 11% „livrat la Rouen” este mai mare 
decât prețul de referință. 

(2) Intervenția publică pentru grâul comun 
poate fi suspendată de Comisie, fără 
asistența comitetului prevăzută la articolul 
195 alineatul (1), în cazul în care, în statul 
membru sau într-una din regiunile sale,
prețul pentru grâul cu conținut minim de 
proteine de 11% este mai mare decât prețul 
de referință.

Or. hu

Justificare

Az intervenció működtetésének a Rouenból származó búza árához kötése hátrányos a tengeri 
kikötővel nem rendelkező országok termelői számára. A 101.31 eurós referenciaár mellett az 
intervenció nem nyújt védelmet a fő piactól távol élő termelők számára. 

Amendamentul 94
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea II – subsecțiunea III – articolul 12 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Intervenția publică pentru grâul comun 
poate fi suspendată de Comisie, fără 
asistența comitetului prevăzută la 
articolul 195 alineatul (1), în cazul în care 
prețul pentru grâul cu conținut minim de 
proteine de 11% „livrat la Rouen” este mai 
mare decât prețul de referință.

(2) Intervenția publică pentru grâul comun 
poate fi suspendată de Comisie, în cazul în 
care prețul pentru grâul cu conținut minim 
de proteine de 11% „livrat la Rouen” este 
mai mare decât prețul de referință.

Intervenția publică este redeschisă de 
Comisie, fără asistența comitetului 
prevăzută la articolul 195 alineatul (1), în 
cazul în care condițiile prevăzute la primul 
paragraf al prezentului alineat nu se mai 
aplică.

Intervenția publică este redeschisă de 
Comisie, în cazul în care condițiile 
prevăzute la primul paragraf al prezentului 
alineat nu se mai aplică.

Or. fr

Justificare

Aucune justification n'est donnée par la Commission pour retirer cette compétence au  comité 
de gestion, qui réunit les experts sectoriels des Etats membres.

Amendamentul 95
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea II – subsecțiunea II 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Subsecțiunea II din secțiunea II din 
capitolul I din Titlul I din partea II se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„SUBSECȚIUNEA II
DESCHIDEREA ȘI SUSPENDAREA 

ACHIZIȚIONĂRII
Articolul 11

Perioadele de intervenție publică
Intervenția publică este disponibilă:
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(a) pentru cereale, de la 1 noiembrie la 31 
mai;
(b) pentru zahăr, pe durata anilor de 
comercializare 2008/2009 și 2009/2010;
(c) pentru carnea de vită și mânzat, pe 
durata oricărui an de comercializare; 
(d) pentru unt și lapte praf degresat, de la 
1 martie la 31 august.

Articolul 12
Deschiderea intervenției publice

(1) În timpul perioadelor prevăzute la 
articolul 11, intervenția publică
(a) este deschisă pentru cereale, zahăr, 
unt și lapte praf degresat în limitele de 
intervenție prevăzute la articolul 13 
alineatul (1),
(b) este deschisă pentru carnea de vită de 
către Comisie, fără asistența Comitetului 
prevăzută la articolul 195 alineatul (1), în 
cazul în care prețul mediu de piață pentru 
carnea de vită, într-o perioadă 
reprezentativă într-un stat membru sau 
într-o regiune dintr-un stat membru, 
înregistrată pe baza grilei comunitare de 
clasificare a carcaselor prevăzute la 
articolul 42 alineatul (1), este sub 1560 
EUR /tonă.
(2) Intervenția publică pentru grâul 
comun poate fi suspendată de Comisie, 
fără asistența comitetului prevăzută la 
articolul 195 alineatul (1), în cazul în care 
prețul pentru grâul cu conținut minim de 
proteine de 11% „livrat la Rouen” este 
mai mare decât prețul de referință.
Intervenția publică este redeschisă de 
Comisie, fără asistența comitetului 
prevăzută la articolul 195 alineatul (1), în 
cazul în care condițiile prevăzute la 
primul paragraf al prezentului alineat nu 
se mai aplică.
(3) Intervenția publică pentru carnea de 
vită, prevăzută la alineatul (1) litera (b), 
este închisă de Comisie, fără asistența 
comitetului, prevăzută la articolul 195 
alineatul (1), în cazul în care, în decursul 
unei perioade reprezentative, condițiile 
prevăzute la litera în cauză nu mai sunt 
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îndeplinite.
Articolul 13

Limitele intervenției
(1) Achiziția în cadrul intervenției publice 
se realizează în următoarele limite:
(a) pentru orz, porumb și sorg, 0 tone 
pentru fiecare perioadă prevăzută la 
articolul 11 litera (a);
(b) pentru zahăr, 600 000 de tone 
exprimate în zahăr alb, pentru fiecare an 
de comercializare;
(c) pentru unt, 30 000 de tone pentru 
fiecare perioadă prevăzută la articolul 11 
litera (d);
(d) pentru lapte praf degresat, 109 000 de 
tone pentru fiecare perioadă prevăzută la 
articolul 11 litera (d).
(2) Zahărul depozitat în conformitate cu 
alineatul (1) litera (b) pe parcursul unui 
an de comercializare nu este supus 
niciunei alte măsuri de stocare prevăzute 
la articolele 32, 52 și 63. 3.
(3) Prin derogare de la alineatul (1), 
pentru produsele prevăzute la literele (a), 
(c) și (d) din alineatul respectiv, Comisia 
poate decide să continue intervenția 
publică peste cuantumurile prevăzute la 
alineatul în cauză, în cazul în care 
situația de pe piață și, în special, evoluția 
prețurilor pieței o cer.”

Or. es

Justificare

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.
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Amendamentul 96
Czesław Adam Siekierski 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea II – subsecțiunea II – articolul 13 – alineatul 1 –
litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru orz, porumb și sorg, 0 tone 
pentru fiecare perioadă prevăzută la 
articolul 11 litera (a);

eliminat

Or. pl

Amendamentul 97
Béla Glattfelder 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea II – subsecțiunea II – articolul 13 – alineatul 1 –
litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru orz, porumb și sorg, 0 tone 
pentru fiecare perioadă prevăzută la 
articolul 11 litera (a),

eliminat

Or. hu

Justificare

A világ élelmiszerpiacait egyre gyakoribbá váló kínálati sokkok rázzák meg. Ezért az 
élelmiszerárak kiszámíthatatlanabbá váltak, és jóval nagyobb áringadozások lehetnek a 
jövőben. Indokolt, hogy az EU élelmiszer-ellátásának biztonsága érdekében szükség esetén 
intervenciós készletek álljanak rendelkezésre gabonából. 
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Amendamentul 98
Csaba Sándor Tabajdi 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea II – subsecțiunea II – articolul 13 – alineatul 1 –
litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru orz, porumb și sorg, 0 tone 
pentru fiecare perioadă prevăzută la 
articolul 11 litera (a),

(a) pentru porumb și sorg, 0 tone pentru 
fiecare perioadă prevăzută la articolul 11 
litera (a),

Or. hu

Justificare

Az elmúlt időszak intervenciós felvásárlásának tapasztalatai nem indokolják az árpa 
intervenciójának a befagyasztását. Ugyanakkor az intervenció fenntartása a gabonapiac 
stabilitását jelentősen segítheti.

Amendamentul 99
Esther De Lange 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea II – subsecțiunea III – articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prețurile de intervenție și cantitățile 
acceptate pentru intervenție pentru 
produsele prevăzute la articolul 10 literele 
(a), (d), (e) și (f) sunt stabilite de Comisie 
prin proceduri de licitație. În circumstanțe 
speciale, procedurile de licitație, respectiv 
prețurile de intervenție și cantitățile 
acceptate pentru intervenție pot fi limitate, 
respectiv stabilite per stat membru sau 
regiune, pe baza prețurilor medii de piață 
înregistrate

(1)Prețurile de intervenție și cantitățile 
acceptate pentru intervenție pentru 
produsele prevăzute la articolul 10 literele 
(a), (d), (e) și (f) sunt stabilite de Comisie 
prin proceduri de licitație, odată ce au fost 
atinse plafoanele menționate la articolul 
13 alineatul (1). În circumstanțe speciale, 
procedurile de licitație, respectiv prețurile 
de intervenție și cantitățile acceptate pentru 
intervenție pot fi limitate, respectiv 
stabilite per stat membru sau regiune, pe 
baza prețurilor medii de piață înregistrate
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Or. nl

Amendamentul 100
Csaba Sándor Tabajdi 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea II – subsecțiunea II – articolul 18 – alineatul 2 –
litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru cereale, decât prețurile de 
referință în cauză;

eliminat

Or. hu

Justificare

A gabonára ne vonatkozzon a pályázatos rendszerű, régiókra korlátozható intervenció, mert a 
pályáztatási elv ellentétes a piaci stabilitást célzó egyéb intézkedésekkel. 

Amendamentul 101
Esther De Lange 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea II – subsecțiunea III – articolul 18 – alineatul 2 –
litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru unt, decât 90% din prețul de 
referință;

(c)prețul de intervenție pentru unt este 
fixat la 90% din prețul de referință pentru 
limita de intervenție, astfel cum se prevede 
la articolul 13 alineatul (1) litera (c);

Or. nl
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Amendamentul 102
Esther De Lange 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea II – subsecțiunea III – articolul 18 – alineatul 2 –
litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru lapte praf degresat, decât prețul 
de referință.

(d)prețul de intervenție pentru lapte praf 
degresat este fixat la prețul de referință
pentru limita de intervenție, astfel cum se 
prevede la articolul 13 alineatul (1) litera 
(d);

Or. nl

Amendamentul 103
Constantin Dumitriu 

Propunere de regulament – act de modificare
Article 4 –point 4)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea II – subsecțiunea III – articolul 18 – alineatul 3a 
(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

a) Prețul de intervenție în sectorul cărnii 
de porc este fixat de către Comisie pentru 
carcase de porc de calitate standard.
Prețul de intervenție nu poate depăși 92 % 
sau scădea sub 78 % din prețul de 
referință.
b) Pentru produse de calitate standard, 
altele decât carcasele de porc, prețurile de 
intervenție sunt obținute din prețul de 
intervenție pe baza raportului dintre 
valoarea comercială a produselor 
respective și valoarea comercială a 
carcaselor de porc.
c) Pentru alte produse decât cele de 
calitate standard, prețul de intervenție este 
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obținut din prețurile în vigoare pentru 
calitățile standard respective, luându-se în 
calcul diferențele de calitate față de 
calitatea standard. Acest preț este valabil 
pentru calități definite.

Or. ro

Justificare

În continuare există pericole care pot afecta piața și Uniunea Europeană trebuie să își 
păstreze pârghii de control prin care să poată proteja producătorii.

Amendamentul 104
Csaba Sándor Tabajdi 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 31 – alineatul 1 – litera i – litera cba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cba) ajutorul pentru depozitarea privată 
a grâului, porumbului, orzului și 
sorgului.

Or. hu

Justificare

A jelenlegi intervenciós felvásárlási árak nem nyújtanak fedezetet a termelők megnövekedett 
költségeire (különös tekintettel a gázolaj, műtrágya, növényvédőszer költségekre), így 
célszerűbb, ha a termelők a magántárolás támogatásával lehetőséget kapnak a kedvezőbb 
piaci ár kivárására.

Amendamentul 105
Paulo Casaca 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 4a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea II – subsecțiunea IV – articolul 26 – litera a –
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punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La articolul 26 al doilea paragraf 
litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 
1234/2007, modificat ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 361/2008, se 
adaugă următorul punct:
„(iv) utilizării în cadrul regimului specific 
de aprovizionare menționat la articolul 5 
din Regulamentul (CE) nr. 247/2006.”

Or. pt

Justificare

A exemplo do que foi autorizado para a indústria química europeia também os organismos de 
intervenção poderão vender o açúcar existente na intervenção comunitária para 
abastecimento das regiões ultraperiféricas, alrgando assim as possibilidades de 
abastecimento em açúcar dessas regiões devido aos fortes constrangimentos que se têm 
verificado no mercado.

Amendamentul 106
Duarte Freitas 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 4a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea II – subsecțiunea IV – articolul 26 – litera a –
punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La articolul 26 al doilea paragraf 
litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 
1234/2007, modificat ultima dată prin 
Regulamentul (CE) nr. 361/2008, se 
adaugă următorul punct:
„(iv) utilizării în cadrul regimului specific 
de aprovizionare menționat la articolul 5 
din Regulamentul (CE) nr. 247/2006.”

Or. pt
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Justificare

As Regiões Ultraperiféricas (RUPs) têm sofrido importantes constrangimentos ao nível do 
abastecimento de ramas de beterraba para produção de açúcar, pelo que seria pertinente 
permitir que os organismos de intervenção possam também vender o açúcar que existe na 
intervenção comunitária às RUPs.

Amendamentul 107
Ilda Figueiredo 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 4b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea II – subsecțiunea IV – articolul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) La partea II titlul I se inserează 
următoarea subsecțiune IVa:

„Subsecțiunea IVa
Gestionarea riscurilor și crizelor

Asigurarea publică
(1) Comunitatea creează o asigurare 
agricolă publică, finanțată din fonduri 
comunitare, care va permite garantarea 
unui venit minim agricultorilor în cazul 
unor dezastre naturale cum ar fi secetele, 
furtunile, grindinile, incendiile de pădure, 
epizootiile.
(2) Asigurarea agricolă publică poate fi 
subdivizată în asigurări de exploatare, 
asigurări de garantare a veniturilor, 
asigurări de creștere a animalelor și 
fonduri de compensare.

Or. pt

Justificare

A sequência de calamidades que tem vindo a afectar os agricultores e que os poderá voltar a 
afectar no futuro exige a criação de um seguro agrícola público, financiado por fundos 
comunitários, que lhes permita garantir um rendimento mínimo em casos de calamidades 
públicas como a seca, temporais, granizo, incêndios, epizootias, etc.
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Amendamentul 108
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 4b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea II – subsecțiunea IV – Articolul 27a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27a) În partea II titlul I, se inserează 
următorul text: 
„Capitolul IVa
Gestionarea riscului
Secțiunea I
Asigurările agricole
Articolul 112a
Asigurările agricole
(1) Statele membre pot acorda o 
contribuție financiară la plata primelor de 
asigurare care acoperă pierderile 
economice cauzate de catastrofe naturale, 
fenomene meteorologice nefavorabile sau 
boli animale sau vegetale. 
În sensul prezentului articol: 
- „fenomen meteorologic nefavorabil” 
înseamnă condiții meteorologice care pot 
fi asimilate unui dezastru natural, cum ar 
fi gerul, grindina, poleiul, ploaia sau 
seceta și care distrug mai mult de 30% din 
producția medie anuală a unui agricultor 
dat în perioada de trei ani anterioară sau 
din producția sa medie pe o perioadă de 
trei ani stabilită pe baza unei perioade de 
cinci ani anterioare, excluzând valoarea 
maximă și valoarea minimă.
- „pierderi economice” înseamnă orice 
costuri suplimentare suportate de un 
agricultor drept rezultat al unor măsuri 
excepționale întreprinse de acesta cu 
scopul de a reduce aprovizionarea pieței 
în cauză sau orice pierdere substanțială 
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care afectează producția.  Costurile 
pentru care se pot acorda compensații în 
conformitate cu alte dispoziții comunitare 
și cele care rezultă din punerea în 
aplicare a unor măsuri de sănătate sau 
veterinare sau fitosanitare nu sunt 
considerate pierderi economice.
(2) Contribuția financiară acordată de 
către agricultor se fixează la 80% sau 
50% din prima de asigurare datorată, în 
conformitate cu criteriile stabilite la 
articolul 12 punctul 2 din Regulamentul 
(CE) nr. 1857/2007 al Comisiei.
Statele membre pot limita cuantumul 
primei eligibile la contribuția financiară 
aplicând plafoane corespunzătoare.
(3) Plățile pentru asigurare nu 
compensează mai mult decât costurile 
totale efectuate pentru înlocuirea 
pierderilor prevăzute la alineatul (1) și nu 
impun cerințe sau mențiuni legate de tipul 
sau cantitatea producției viitoare.
(4) Orice contribuție financiară se plătește 
direct agricultorului în cauză.
(5) Cheltuielile statelor membre pentru 
acordarea contribuțiilor financiare sunt 
cofinanțate de Comunitate din fondurile 
prevăzute la articolul 68 alineatul (1) în 
proporție de 40% din cuantumurile 
eligibile ale primelor de asigurare stabilite 
în conformitate cu alineatul (2) din 
prezentul articol.
Primul paragraf nu aduce atingere 
niciunor drepturi ale statelor membre de a 
compensa, parțial sau integral, 
participarea lor la finanțarea 
contribuțiilor financiare prin sisteme 
obligatorii de responsabilitate colectivă în 
sectoarele în cauză. 
(6) Contribuția financiară nu constituie 
un obstacol în funcționarea pieței interne 
a serviciilor de asigurare. Această 
contribuție nu trebuie limitată la 
asigurarea oferită de o singură societate 
sau un singur grup de societăți de 
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asigurări, nici condiționată de încheierea 
contractului de asigurare cu o societate 
stabilită în statul membru în cauză.
Secțiunea 2
Fondurile mutuale
Articolul 112b
(1) Statele membre pot prevedea, sub 
formă de contribuții financiare la 
fondurile mutuale, compensații financiare 
care trebuie plătite agricultorilor pentru 
pierderile economice cauzate de dezastre 
naturale, fenomene meteorologice 
nefavorabile sau boli animale sau 
vegetale.
În sensul prezentului articol:
- „fond mutual” înseamnă un sistem 
acreditat de statul membru în 
conformitate cu legile naționale și care 
permite agricultorilor afiliați să încheie o 
asigurare împotriva pierderilor economice 
care le afectează exploatațiile ca urmare a 
unor dezastre naturale, fenomene 
meteorologice nefavorabile sau boli 
animale sau vegetale;
- „fenomen meteorologic nefavorabil” 
înseamnă condiții meteorologice care pot 
fi asimilate unui dezastru natural, cum ar 
fi gerul, grindina, poleiul, ploaia sau 
seceta și care distrug mai mult de 30% din 
producția medie anuală a unui agricultor 
dat în perioada de trei ani anterioară sau 
din producția sa medie pe o perioadă de 
trei ani stabilită pe baza unei perioade de 
cinci ani anterioare, excluzând valoarea 
maximă și valoarea minimă.
- „pierderi economice” înseamnă orice 
costuri suplimentare suportate de un 
agricultor drept rezultat al unor măsuri 
excepționale întreprinse de acesta cu 
scopul de a reduce aprovizionarea pieței 
în cauză sau orice pierdere substanțială 
care afectează producția.  Costurile 
pentru care se pot acorda compensații în 
conformitate cu alte dispoziții comunitare 
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și cele care rezultă din punerea în 
aplicare a unor măsuri de sănătate sau 
veterinare sau fitosanitare nu sunt 
considerate pierderi economice.
(3) Compensațiile financiare se plătesc 
direct din fondurile mutuale agricultorilor 
afiliați afectați de pierderile economice.
Sursa compensației financiare plătite din 
fondurile mutuale este:
a) capitalul social al fondurilor, constituit 
din contribuțiile agricultorilor afiliați, 
și/sau
b) împrumuturi contractate de fonduri în 
condiții comerciale. Capitalul social 
inițial nu poate fi constituit din fonduri 
publice.
(4) Contribuțiile financiare prevăzute la 
aliniatul (1) pot viza:
a) costurile administrative pentru crearea 
fondului mutual, repartizate pe o perioadă 
de maxim trei ani,
b) rambursarea capitalului și a dobânzilor 
aferente împrumuturilor comerciale 
contractate de fondul mutual, în scopul de 
a plăti compensații financiare 
agricultorilor,
c) cuantumurile plătite din capitalul 
social al fondului mutual sub formă de 
compensație financiară acordată 
agricultorilor.
Durata minimă și cea maximă a 
împrumuturilor comerciale eligibile 
pentru contribuția financiară sunt 
stabilite de Comisie în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 128 
alineatul (2).
În cazul în care compensația financiară 
se plătește din fond în conformitate cu 
litera (c) de la primul paragraf, 
contribuția financiară publică urmează 
același ritm ca și cel prevăzut pentru un 
împrumut comercial cu durată minimă.  
(5) Nicio contribuție financiară nu va 
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depăși 80% din costul prevăzut la 
alineatul (4).  Toate costurile neacoperite 
de contribuțiile financiare sunt suportate 
de agricultorii afiliați.
Statele membre pot limita costurile 
eligibile pentru contribuția financiară 
prin punerea în aplicare a:
a) unor plafoane pentru fiecare fond, 
b) unor plafoane corespunzătoare pentru 
fiecare unitate.
(6) Cheltuielile statelor membre pentru 
contribuțiile financiare sunt cofinanțate 
de Comunitate din fondurile prevăzute la 
articolul 68 alineatul (1) în proporție de 
40% din cuantumurile eligibile, în temeiul 
alineatului (4).
Primul paragraf nu aduce atingere 
niciunor drepturi ale statelor membre de a 
compensa, parțial sau integral, 
participarea lor la finanțarea 
contribuțiilor financiare prin sisteme 
obligatorii de responsabilitate colectivă în 
sectoarele în cauză.
(7) Statele membre definesc normele 
pentru constituirea și funcționarea 
fondurilor mutuale, în special pentru 
acordarea plăților compensatorii către 
agricultori în caz de criză sau pentru 
gestionarea și controlul normelor 
respective. Înainte de a le aplica, statele 
membre informează comitetul de 
gestionare al OCP unice  în vederea 
coordonării acțiunilor întreprinse la nivel 
comunitar. 

Or. es

Justificare

La gestión de riesgos debe formar parte de la OCM única, mediante seguros agrícolas ( de 
cultivo y/o ganaderos) y mutualidades.
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Amendamentul 109
Véronique Mathieu, Joseph Daul

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea III – subsecțiunea I

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Subsecțiunea I din secțiunea III din 
capitolul I din titlul I din partea II se 
elimină.

eliminat

Or. fr

Justificare

Le beurre constitue le produit d'excédent le plus sensible, et sur lequel le maintien d'outils 
d'intervention est le plus important. A ce titre, il convient d'améliorer la proposition de la 
Commission en maintenant le caractère obligatoire de l'aide au stockage privé, et les aides à 
l'écoulement pour le beurre, tout en acceptant une simplification de ces oeuvres, dont la 
gestion est fort complexe.

Amendamentul 110
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul I – secțiunea III – subsecțiunea I

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Subsecțiunea I din secțiunea III din 
capitolul I din titlul I din partea II se 
elimină.

eliminat

Or. it
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Amendamentul 111
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 5a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Articolul 28 se înlocuiește cu 
următorul text:

„Articolul 28
Produsele eligibile pentru subvenții

(1) Se acordă ajutoare pentru depozitarea 
privată în cazul următoarelor produse, în 
condițiile menționate în prezentul articol 
și fără a aduce atingere cerințelor și 
condițiilor complementare definite de 
Comisie în sensul articolului 43: 
(i) grana padano cu o vechime de cel 
puțin nouă luni;
(ii) parmigiano reggiano cu o vechime de 
cel puțin cincisprezece luni;
(iii) provolone cu o vechime de cel puțin 
trei luni.”

Or. it

Justificare

L'emendamento tende a mantenere in vigore l’aiuto obbligatorio per l’ammasso privato dei 
formaggi mantenuto nella riforma del settore del 2003. L’aiuto in questione è finalizzato a far 
fronte a situazioni di crisi contingenti che possono essere risolte tramite un ritiro temporaneo 
dal mercato di una parte della produzione.

Adlib Express Watermark



PE412.017v01-00 64/77 AM\738991RO.doc

RO

Amendamentul 112
Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Vincenzo Lavarra, Donato 
Tommaso Veraldi 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 5b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Articolul 29 din Regulamentul (CE) 
nr. 1234/2007 se elimină.

Or. it

Amendamentul 113
Véronique Mathieu, Joseph Daul 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Articolul 31 se modifică după cum 
urmează:

eliminat

(a) Alineatul 1 se modifică după cum 
urmează:
i. după litera (c) se introduc următoarele 
puncte:
„(ca) untul nesărat produs din smântână 
sau lapte într-o întreprindere autorizată 
din cadrul Comunității, cu un conținut 
minim de grăsimi de unt de 82% din 
greutate, un conținut maxim de substanță 
uscată negrasă de 2% din greutate și un 
conținut maxim de apă de 16% din 
greutate;
(cb) untul sărat produs din smântână sau 
lapte într-o întreprindere autorizată din 
cadrul Comunității, cu un conținut minim 
de grăsimi de unt de 80% din greutate, un 
conținut maxim de substanță uscată 
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negrasă de 2% din greutate un conținut 
maxim de apă de 16% din greutate, și un 
conținut maxim de sare de 2% din 
greutate;”
ii. litera (e) se elimină;
(b) La alineatul (2), al doilea paragraf se 
elimină.

Or. fr

Justificare

Un amendement précédent maintient les aides au stockage obligatoires. Elles n'ont donc plus 
à figurer parmi les aides facultatives.

Amendamentul 114
Giuseppe Castiglione 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 31 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) litera (e) se elimină; eliminat

Or. it

Amendamentul 115
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 31 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) litera (e) se elimină; eliminat

Or. it
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Justificare

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Amendamentul 116
Giuseppe Castiglione 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 31 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) La alineatul (2), al doilea paragraf se 
elimină.

eliminat

Or. it

Amendamentul 117
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 31 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) La alineatul (2), al doilea paragraf se 
elimină.

eliminat

Or. it

Justificare

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.
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Amendamentul 118
Giuseppe Castiglione 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Articolul 36 se elimină. eliminat

Or. it

Justificare

E’ necessario mantenere l’art. 36 del reg. 1234/2007 che prevede la concessione dell’aiuto 
per i formaggi tramite l’ammasso privato qualora l’andamento dei prezzi e delle scorte dei 
formaggi di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettera e), evidenzi un grave squilibrio del 
mercato che potrebbe essere ridotto o appianato mediante un ammasso stagionale. Tale 
misura costituisce uno strumento competitivo per le aziende e favorisce l’aumento della 
qualità dei prodotti.

Amendamentul 119
Elisabeth Jeggle 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36 se elimină. eliminat

Or. de

Justificare

Da eine rückläufige Marktentwicklung aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
ausgeschlossen werden kann, sollte ein gewisses Sicherheitsnetz für den Käsesektor erhalten 
bleiben.
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Amendamentul 120
Vincenzo Aita, Donato Tommaso Veraldi, Vincenzo Lavarra, Francesco Ferrari, 
Alessandro Battilocchio 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Articolul 36 se elimină. eliminat

Or. it

Justificare

È necessario mantenere la possibilità di un aiuto all'ammasso privato anche per altri 
formaggi a lunga stagionatura e per formaggi prodotti con latte di pecora e/o capra.

Amendamentul 121
María Isabel Salinas García 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 10
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 43 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(a) exigențele și condițiile de respectat 
pentru achiziționarea produselor în 
cadrul intervenției publice, în 
conformitate cu articolul 10 sau pentru ca 
ajutorul pentru stocarea privată să fie 
acordat, conform articolului 31, în special 
în privința calității, claselor de calitate, 
categoriilor, cantității, ambalajelor 
incluzând etichetarea, vârstelor maxime, 
conservării, stadiului produselor vizate de 
prețul de intervenție și durata stocării 
private;” 

eliminat

Or. es
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Justificare

El régimen de intervención de cereales, arroz, azúcar, carne de vacuno, mantequilla, leche 
desnatada en polvo y porcino deben quedar en su situación actual funcionando como redes 
de seguridad.

Amendamentul 122
Jan Mulder, Niels Busk 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 11
Regulamentul (CE) nr.1234/2007
Articolul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44 se elimină. eliminat

Or. en

Amendamentul 123
Ilda Figueiredo

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 55 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Decizia luată de Consiliu, în iunie 
2003, se modifică, iar sistemul cotelor de 
lapte naționale în vigoare va fi prelungit 
dincolo de 2015.

Or. pt

Justificare

É necessário defender os direitos adquiridos que o sistema das quotas de produção 
representam no sector do leite, embora com necessidade de ajustamento para o tornar mais 
justo, pois considera-se que o regime de quotas protege países e regiões de economia mais 
frágil e os pequenos produtores. O fim das mesmas conduziria à liberalização do sector,  à 
concentração e intensificação da produção.
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Amendamentul 124
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 55 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 iunie 2010, Comisia prezintă o 
analiză de impact privind diversele opțiuni 
în materie de reglementare cantitativă a 
pieței produselor lactate în funcție de 
nevoi.
Modificările care privesc sectorul 
produselor lactate sunt adoptate în cadrul 
unei propuneri legislative specifice;

Or. de

Justificare

Amendamentul 125
Vincenzo Aita, Vincenzo Lavarra, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 14a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 66 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) La articolul 66 din Regulamentul 
(CE) nr. 1234/2007, se adaugă următorul 
alineat 1a:
(1a) Creșterea globală a cotelor prevăzută 
pentru fiecare stat membru pentru 
perioada 2009/2010 - 2014/2015 se 
utilizează în mod anticipativ, începând cu 
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1 aprilie 2009, în măsura în care este 
necesară pentru acoperirea depășirii 
eventuale a cotei naționale menționate la 
punctul 1 din anexa IX.

Or. it

Justificare

Appare necessario consentire che gli aumenti già previsti dalla Commissione nella propria 
proposta possano essere utilizzati in via anticipata, fin dal 1° aprile 2009, qualora si renda 
necessario per uno stato Membro, coprire gli esuberi produttivi.

Amendamentul 126
Rosa Miguélez Ramos, María Isabel Salinas García, Alejandro Cercas 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 14a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 66 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) La articolul 66 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, se 
adaugă următorul alineat:
(3a) statele membre care au nevoi 
specifice legate de adaptarea sectorului 
stabilesc creșteri de cote care depășesc 
creșterea globală de 5% prevăzută pentru 
UE în funcție de situația sectorului lor.

Or. es

Amendamentul 127
Jan Mulder 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 14a (nou)
Regulamentul (CE) nr.1234/2007
Articolul 66 – alineatul 5a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) La articolul 66 din Regulamentul 
(CE) nr. 1234/2007, se adaugă alineatul 
următor:
(5a) În restul perioadei în care rămâne în 
vigoare, cota națională crește anual cu 
3%, astfel cum prevede anexa I. 

Or. en

Amendamentul 128
Niels Busk 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 14a (nou)
Regulamentul (CE) nr.1234/2007
Articolul 66 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) La articolul 66 din Regulamentul 
(CE) nr. 1234/2007, se adaugă alineatul 
următor:
(5a) În restul perioadei în care rămâne în 
vigoare, cota națională crește anual cu 
2%, astfel cum prevede anexa I. 

Or. en

Amendamentul 129
Jan Mulder, Niels Busk 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 14a (nou)
Regulamentul (CE) nr.1234/2007
Articolul 66 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) La articolul 66 din Regulamentul 
(CE) nr. 1234/2007, se adaugă alineatul 
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următor:
(5b) Statele membre pot solicita creșteri 
temporare ale cotelor, invocând drept 
argument subutilizarea, de către alte state 
membre, a cotelor de lapte, cu condiția să 
poată dovedi că nu există riscul ca piața 
internă a produselor lactate să beneficieze 
de o „aterizare lină”.   În acest scop, 
Comisia calculează anual subutilizarea 
cotelor de lapte. Comisia evaluează 
eventualele cereri prin care statele 
membre solicită creșteri suplimentare ale 
cotelor și prezintă o propunere de 
atribuire temporară a unor cote de 
producție la începutul fiecărui an de 
comercializare. Cotele temporare dintr-un 
anumit an de comercializare nu depășesc 
niciodată nivelul de subutilizare a cotelor 
din anul de comercializare anterior 
anului de comercializare în cauză.  
Comisia poate fi asistată de comitetul 
menționat la articolul 195 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 130
Astrid Lulling 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 14b (nou)
Regulamentul (CE) nr.1234/2007
Articolul 78 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se percepe o taxă pe excedent pentru 
laptele și produsele lactate comercializate 
peste cota națională stabilită conform 
subsecțiunii II, în cazul în care, după 
efectuarea contabilizării la nivel 
comunitar, reiese în continuare un 
excedent net. 
Taxa se stabilește, pentru 100 de 
kilograme de lapte, la 27,83 EUR pentru 
anii de comercializare 2008-2009 și 2009-
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2010.
23,19 EUR pentru anul de comercializare 
2010/2011,
18,55 EUR pentru anul de comercializare 
2011/2012,
13,91 EUR pentru anul de comercializare 
2012/2013,
9,27 EUR pentru anul de comercializare 
2013/2014,
și, respectiv, 4,64 EUR pentru anul de 
comercializare 2014/2015.

Or. en

Amendamentul 131
Jan Mulder, Niels Busk 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 14b (nou)
Regulamentul (CE) nr.1234/2007
Articolul 78 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) La articolul 78 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
(1) O taxă pe excedent este percepută 
pentru lapte și alte produse lactate 
comercializate peste cota națională 
stabilită conform subsecțiunii II.
Pentru anii de comercializare până în 
2015, taxa se stabilește, pentru 100 de 
kilograme de lapte, după cum urmează: 
(a) 2009/2010: 20,00 EUR,
(b) 2010/2011: 18,00 EUR,
(c) 2011/2012: 16,00 EUR,
(d) 2012/2013: 14,00 EUR,
(e) 2013/2014: 12,00 EUR,
(f) 2014/2015: 10,00 EUR.
Comisia, asistată de comitetul menționat 
la articolul 195 alineatul (1), poate totuși 
decide reducerea taxei pe excedent pentru 
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un anumit an de comercializare, dincolo 
de nivelurile menționate în prezentul 
articol, în funcție de condițiile pieței.

Or. en

Justificare

The DG AGRI report ´Agricultural Commodity Markets Outlook 2008 - 2017´, concludes that 
for the next decades the world trade volume of most dairy products is outpacing the world's 
production and that the ´EU is set to loose ground´ in the world dairy market. European 
farmers should be given the chance to fulfil the demand on the international dairy market. 
Therefore, the super levy should be reduced annually. This will also guarantee a soft landing 
of the dairy sector in all Member States. 

Amendamentul 132
Carmen Fraga Estévez 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 14b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 78 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Acest nivel va fi revizuit în scădere pe 
baza procedurii prevăzute în articolul 195 
în țările a căror cotă de producție este în 
mod tradițional deficitară în raport cu 
consumul lor intern.

Or. es

Amendamentul 133
Vincenzo Lavarra, Vincenzo Aita, Alessandro Battilocchio, Francesco Ferrari, Donato 
Tommaso Veraldi 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 14b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 78 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) La articolul 78 alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Sub rezerva realocării proporționale 
a excedentelor realizate prin cantitățile de 
referință neutilizate la nivelul Uniunii 
Europene, statele membre au obligația, 
față de Comunitate, unei taxe pentru 
excedentele care rezultă din depășirea 
cotei naționale, stabilite la nivel național 
și în mod separat pentru livrările și 
vânzările directe, și vor plăti 99% din 
suma datorată EAGGF în intervalul 16 
octombrie - 30 noiembrie, care urmează 
perioadei de 12 luni în cauză.”

Or. it

Justificare

Si propone una compensazione tra le maggiori e minori quantità prodotte dai differenti Stati 
Membri perche si ritiene iniquo che alcuni Stati Membri debbano essere assoggettati a 
penalizzazioni anche quando non viene superato il quantitativo globale di produzione di latte 
a livello dell'Unione.

Amendamentul 134
Elisabeth Jeggle, Markus Pieper 

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 14b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 78 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14 ter)La articolul 78 din Regulamentul 
(CE) nr.1234/2007 se adaugă următorul 
alineat:
„ (3a) Toate încasările provenite din plata 
suprataxei către UE, precum și 
economiile realizate la bugetul destinat 
agriculturii, ar trebui să alimenteze 
Fondul pentru produsele lactate pentru a 
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permite aplicarea unor măsuri de însoțire 
în sectorul laptelui. 

În conformitate cu articolul 68 [Norme 
generale] al Regulamentului (CE) 
nr.[...]/2008 [noul regulament privind 
plățile directe] măsurile nu trebuie 
finanțate prin intermediul actualului 
sistem.”  

Or. de

Justificare

Der Milchsektor ist eine sensible Branche. Geld, das im Agrarhaushalt und speziell im 
Milchsektor eingespart wird, sollte zur Entlastung und zur Umstrukturierung dieses Sektors 
verwendet werden.
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