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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind modificările aduse politicii 
agricole comune prin modificarea Regulamentului (CE) nr. 320/2006, (CE) nr. 
1234/2007, (CE) nr. 3/2008 și (CE) nr. […]/2008
(COM(2008)0306 – C6-0241/2008 – 2008/0104(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2008)0306),

– având în vedere articolele 36 și 37 din Tratatul CE, în temeiul cărora a fost consultat de 
către Consiliu (C6–0241/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A6–0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să-și modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 250 
alineatul (2) din tratatul CE;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul, în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

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 

(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 
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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 
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.

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 ar trebui 
deschisă doar în cursul ultimelor luni ale 
anului de comercializare.

Or. fr

Justificare

Ouvrir quelques mois avant la fin de la campagne permet d'éviter la spéculation tout en 
gardant à l'intervention son rôle de filet de sécurité.
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Amendamentul 2

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 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, pentru a păstra o 
„plasă de siguranță”, ar trebui menținut 
principiul intervenției, o modificare a 
situației pieței din motive sanitare sau din 
alte motive nefiind niciodată exclusă, dar 
nivelul intervenției ar trebui stabilit la 
zero tone.

Or. fr

Amendamentul 3

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. 

eliminat

Or. fr



PE407.828v01-00 8/37 PR\727830RO.doc

RO

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Agenda 2000 a prevăzut o creștere de 
2,4% a totalului cantităților de referință 
pentru lapte din UE. Aceasta a luat 
forma, pe de o parte, a unor majorări 
naționale specifice pentru Italia, Spania, 
Grecia, Republica Irlanda și Irlanda de 
Nord pe o perioadă de doi ani din 2000/01 
până în 2001/02 și, pe de altă parte, a unei 
majorări lineare de 1,5% a cotelor de 
lapte pe o perioadă de trei ani din 2006/07 
până în 2008/09 pentru toate statele 
membre care nu beneficiază de majorări 
specifice ale cotelor. În compromisul său 
din iunie 2003, Consiliul a convenit că 
regimul existent al cotelor de lapte ar 
trebui prelungit până în 2014/15. De 
asemenea, Greciei i s-a acordat o creștere 
a cotelor de 120 000 de tone, iar Insulelor 
Azore o creștere de 50 000 de tone 
începând cu 2005/06 (redusă de la un 
volum suplimentar de 73 000 de tone în 
2003/04 și 61 500 de tone în 2004/05). O 
creștere suplimentară de 2% a cotelor de 
lapte pentru UE-27 a fost aprobată pentru 
anul 2008/09.

Or. en

Justificare

The proposed quota increases are part of historical development which should have its place 
in the recitals of the Health Check proposal.
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Amendamentul 5

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 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 
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% pentru anul 
de comercializare 2009/2010 și 
2010/2011) va facilita o tranziție fără 
probleme prin evitarea adaptării bruște 
după încheierea cotelor.

Or. en

Justificare
EU-wide a situation of under-usage of milk quotas appears. The figures for the 2006/07 quota 



PE407.828v01-00 10/37 PR\727830RO.doc

RO

year show a net under-usage of 1.9 million tonnes at EU-level, with 18 out of 27 Member 
States producing below their national quotas. Provisional figures for 2007/08 show a similar 
situation. The draftsman proposes, additionally to the already agreed 2% increase for 
2008/09, to support the 1% increase of milk quota for the marketing years 2009/10 and 
2010/11. The draftsman wants to reassess the market situation for the subsequent quota years 
as milk market evolves rapidly.

Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Cotele de lapte nu sunt utilizate 
integral la nivelul Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

EU-wide a situation of under-usage of milk quotas appears. The figures for the 2006/07 quota 
year show a net under-usage of 1.9 million tonnes at EU-level, with 18 out of 27 Member 
States producing below their national quotas. The European Commission is expecting for the 
current quota year 2007/08 (exact figures only available in September 2008) an under-usage 
of 3 million tonnes.

Amendamentul 7

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 
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al 
Consiliului din 22 octombrie 2007 de 

(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 
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al 
Consiliului din 22 octombrie 2007 de 
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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.

instituire a unei organizări comune a 
piețelor agricole și privind dispoziții 
specifice referitoare la anumite produse 
agricole („Regulamentul unic OCP”) 
pentru 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.

Or. fr

Amendamentul 8

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) Raportul Comisiei către Parlamentul 
European și Consiliu privind sectorul 
inului și al cânepii (COM(2008)0307) 
confirmă pertinența și eficiență sistemului 
de ajutor pentru prelucrarea inului și a 
cânepei. Comisia confirmă efectele 
pozitive ale culturilor de in și de cânepă 
asupra protecției mediului și a 
biodiversității, mai ales prin favorizarea 
rotației culturilor, asupra creării și 
menținerii unor locuri de muncă în zone 
aflate în dificultate și asupra dezvoltării 
unor noi piețe industriale, în special în 
domeniul biomaterialelor. În final, 
Comisia subliniază provocările vitale 
legate de eliminarea sistemului de ajutor. 
Prin urmare, sistemul actual ar trebui 
menținut cel puțin până în anul de 
comercializare 2012/2013.

Or. fr
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Amendamentul 9

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.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 10

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

eliminat

Or. fr

Amendamentul 11

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, precum și la 
finanțarea compensațiilor financiare ale 
unor pierderi economice în cazul unor 
boli ale animalelor sau ale plantelor.

Or. fr
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Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Organizațiile de producători pot avea 
un rol util în gruparea livrării pe sectoare, 
în cazul în care există un dezechilibru în 
concentrarea producătorilor și a 
cumpărătorilor. În consecință, statele 
membre ar trebui să fie capabile să 
recunoască organizații de producători în 
toate sectoarele.

(19) Deși asigurarea culturilor sau 
fondurile mutuale pot contribui la o 
gestionare corectivă a factorilor de risc, 
acestea pot fi foarte costisitoare pe plan 
economic și social; ar trebui, prin urmare, 
să se promoveze în paralel instituirea 
unor instrumente care să permită o 
gestionare preventivă a riscurilor.
Organizațiile de producători, precum și 
organizațiile interprofesionale pot avea un 
rol important în cadrul acestei gestionări 
preventive, în special prin gruparea livrării 
pe sectoare, în cazul în care există un 
dezechilibru în concentrarea producătorilor 
și a cumpărătorilor sau prin îmbunătățirea 
cunoașterii piețelor. În consecință, statele 
membre ar trebui să fie capabile să 
recunoască organizații de producători și 
organizații profesionale în toate 
sectoarele. 

Or. fr

Justificare

En terme de gestion de crise, l'anticipation doit devenir un objectif prioritaire car une 
approche uniquement à postériori peut s'avérer extrêmement coûteuse sur le plan économique 
et de l'emploi.

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20a) Ar trebuie să se profite de 
conjunctura actuală pentru a transmite 
un semnal pozitiv în special țărilor în curs 
de dezvoltare care solicită de mult timp 
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eliminarea ajutoarelor la export utilizate 
de majoritatea țărilor dezvoltate 
exportatoare de cereale.

Or. fr

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Alineatul (2) se elimină. eliminat

Or. fr

Justificare

Même si il n'y a pas eu de recours à l'intervention pour la viande de porc depuis très 
longtemps, il n'est pas raisonnable de vouloir la supprimer D'une part, du fait de l'émergence 
toujours possible de nouvelles épizooties pouvant entraîner des problèmes graves de marché 
et, d'autre part, du fait de la situation toute nouvelle sur le marché des céréales.

Amendamentul 15

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 a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru cereale, de la 1 noiembrie la 31 
mai;

(a) pentru cereale, de la 1 martie la 31 mai;

Or. fr

Justificare

Plutôt que de prévoir un système par adjudication qui pourrait entraîner les prix à la baisse, 
il vaut modifier la période d'intervention en la limitant à quelques mois avant la fin de la 
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campagne ce qui permettrait au système de jouer véritablement son rôle de filet de sécurité 
tout en évitant les jeux spéculatifs.

Amendamentul 16

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 c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru carnea de vită și mânzat, pe 
durata oricărui an de comercializare;

(c) pentru carnea de vită și mânzat, precum 
și pentru carnea de porc, pe durata 
oricărui an de comercializare;

Or. fr

Amendamentul 17

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 1 –
litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) este deschisă pentru carnea de porc 
de către Comisie, fără asistența 
comitetului menționat la articolul 195 
alineatul (1), în cazul în care, într-o 
perioadă reprezentativă, prețul mediu de 
pe piața comunitară pentru carcasele de 
porc, stabilit pornind de la prețul din 
fiecare stat membru pe piețele 
reprezentative ale Comunității și ponderat 
cu ajutorul coeficienților care exprimă 
importanța relativă a șeptelului porcin al 
fiecărui stat membru, se situează la un 
nivel inferior de 103 % față de prețul de 
referință și este susceptibil de a rămâne la 
acest nivel.

Or. fr
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Amendamentul 18

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 da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) pentru carnea de porc, 0 tone pentru 
perioada prevăzută la articolul 11 litera 
(a).

Or. fr

Justificare

Si on rétablit l'intervention pour la viande porcine, il convient de la mettre à zéro, ce qui en 
ferait bien un filet de sécurité sans incidence budgétaire tant que la situation du secteur 
demeure normale.

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Subsecțiunea III din secțiunea II din 
capitolul I din titlul I din partea II se 
înlocuiește cu următorul text:

eliminat

„Subsecțiunea III
Prețurile de intervenție

Articolul 18
Prețurile de intervenție

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 
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pot fi limitate, respectiv stabilite per stat 
membru sau regiune, pe baza prețurilor 
medii de piață înregistrate
2. Prețul de intervenție stabilit în 
conformitate cu alineatul (1) nu este mai 
mare:
(a) pentru cereale, decât prețurile de 
referință în cauză;
(b) pentru carnea de vită, decât prețul de 
piață mediu înregistrat într-un stat 
membru sau într-o regiune a unui stat 
membru, majorat cu un cuantum care 
trebuie stabilit de Comisie pe baza unor 
criterii obiective;
(c) pentru unt, decât 90% din prețul de 
referință;

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

3. Prețul de intervenție pentru zahăr este 
de 80% din prețul de referință stabilit 
pentru anul de comercializare care 
urmează anului de comercializare în 
cursul căruia este depusă oferta. Cu toate 
acestea, în cazul în care calitatea 
zahărului oferit agenției plătitoare diferă 
de calitatea standard definită la litera B 
din anexa IV, pentru care este stabilit 
prețul de referință, prețul de intervenție 
este majorat sau redus în consecință.”

Or. fr

Justificare

Un système d'adjudication généralisé risquerait d'avoir un effet pervers sur les prix et d'avoir 
des incidences négatives importantes.

Amendamentul 20

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 6 – litera a – punctul -i (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 31 – alineatul 1 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

- i. litera (c) se înlocuiește cu următorul 
text:

„(c) carnea de vită și mânzat, proaspătă 
sau congelată, provenită de la bovine cu o 
vârstă de maxim 12 luni în conformitate 
cu definiția și clasificarea din anexa XIa, 
precum și de la bovine adulte, prezentată 
sub formă de carcase, semicarcase, 
sferturi compensate, sferturi anterioare 
sau posterioare, clasificate potrivit grilei 
comunitare de clasificare a carcaselor de 
animale bovine adulte prevăzută la 
articolul 42 alineatul (1);”

Or. fr

Justificare

La viande de veau n'est pas admissible au stockage privé bien qu’elle soit exposée aux mêmes 
aléas que d'autres types de viande. Dans la mesure où cette viande est désormais identifiée et 
sa traçabilité assurée, son exclusion n’est plus justifiée.

Amendamentul 21

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, 

„(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, iar în cazul cărnii de porc, 
lista respectivelor produse, în special în 
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cantității, ambalajelor incluzând 
etichetarea, vârstelor maxime, conservării, 
stadiului produselor vizate de prețul de 
intervenție și durata stocării private;”

privința calității, claselor de calitate, 
categoriilor, cantității, ambalajelor 
incluzând etichetarea, vârstelor maxime, 
conservării, stadiului produselor vizate de 
prețul de intervenție și durata stocării 
private;” 

Or. fr

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Articolul 44 se elimină. eliminat

Or. fr

Justificare

Cette disposition a démontré son efficacité dans des situations de crise dévastatrice, telle que 
l’épizootie de fièvre aphteuse en 2001. La Commission entend pourtant la supprimer et 
justifie cette suppression par l’introduction d’un fonds de mutualisation en cas de maladies 
animales et végétales. Or, il s'agit de mesures complémentaires mais non identiques. A un 
moment où émergent de nouvelles et virulentes maladies animales, à l’image de la fièvre 
catarrhale, il convient, sur base du principe de précaution, de maintenir l’article 44.

Amendamentul 23

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 12 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Alineatul (1) se înlocuiește cu 
următorul text: eliminat

«(1) Pentru măsurile de ajutor 
excepționale prevăzute la articolul 45, 
Comunitatea acordă o finanțare parțială 
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echivalentă cu 50% din cheltuielile 
suportate de statele membre.”

Or. fr

Amendamentul 24

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

Texte proposé par la Commission Amendamentul

14a. La articolul 78 din Regulamentul 
(CE) nr. 1234/2007, se adaugă următorul 
alineat 3a:
„(3a) Veniturile globale rezultate din 
plata prelevărilor suplimentare către UE 
și economiile legate de eliminarea 
măsurilor privind piața existente în 
sectorul laptelui ar trebui vărsate într-un 
fond de sprijin pentru procesul de 
restructurare a sectorului lactatelor din 
UE.
Măsurile finanțate în temeiul articolului 
68 [Norme generale] al Regulamentului 
(CE) nr.[...]/2008 [noul regulament 
privind plățile directe] nu vor fi finanțate 
în cadrul acestui sistem.”

Or. en

Justificare

The dairy sector is a sensitive sector. Money collected and saved by and in the dairy sector 
should be used for facilitating and restructuring this sector.

Amendamentul 25

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 17
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Partea II – titlul I – capitolul IV – secțiunea I – subsecțiunea I
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Textul propus de Comisie Amendamentul

17. Subsecțiunea I din secțiunea I din 
capitolul IV din titlul I din partea II se 
elimină.

eliminat

Or. fr

Justificare

Pour des raisons déjà  explicitées dans le cadre des amendements au règlement 1782/2003, il 
n'y a pas lieu de supprimer ces aides.

Amendamentul 26

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 18a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 91 − alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

18a. La articolul 91 alineatul (1), al doilea 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„De asemenea, în cursul anilor de 
comercializare 2009/2010 - 2012/2013, 
ajutorul va fi acordat în aceleași condiții 
pentru prelucrarea paielor de in și de 
cânepă destinate producției de fibre 
scurte.”

Or. fr

Amendamentul 27

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 19
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 92 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

«(1) Cuantumul ajutorului financiar pentru 
transformare prevăzut la articolul 91 se 
stabilește pentru fibrele lungi de in : 

„(1) Cuantumul ajutorului financiar pentru 
transformare prevăzut la articolul 91 se 
stabilește pentru fibrele lungi de in:
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(a) 200 EUR pentru anii de comercializare 
2009/2010 și 2010/2011 și

(a) în ceea ce privește fibrele lungi de in: 
160 EUR pe tonă pentru anii de 
comercializare 2009/2010-2012/2013;

(b) 100 EUR pentru anii de comercializare 
2011/2012 și 2012/2013;

(b) în ceea ce privește fibrele scurte de in 
și cânepă care nu conțin impurități și 
deșeuri într-o proporție mai mare de 
7,5%:  90 EUR pe tonă pentru anii de 
comercializare 2009/2010-2012/2013;

Cu toate acestea, statul membru poate 
decide, în funcție de piețele de desfacere 
tradiționale, să acorde ajutorul:
(a) pentru fibre scurte de in care conțin 
un procent de impurități și deșeuri 
cuprins între 7,5% și 15 %;
(b) pentru fibre de cânepă care conțin un 
procent de impurități și deșeuri cuprins 
între 7,5% și 25%.
În cazurile prevăzute la paragraful al 
doilea, statul membru acordă ajutorul 
pentru o cantitate maximă care nu 
depășește cantitatea produsă, stabilită pe 
baza procentului de 7,5% de impurități și 
deșeuri.”

Or. fr

Amendamentul 28

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 20a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 94 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

20a. Alineatul (1a) din articolul 94 se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1a) Pentru fiecare dintre anii de 
comercializare 2009/2010 și 2012/2013 se 
stabilește o cantitate maximă garantată de 
147265 de tone de fibre scurte de in și de 
fibre de cânepă pentru care se poate 
acorda ajutor. Această cantitate este 
repartizată între anumite state membre 
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sub formă de cantități naționale garantate 
în conformitate cu punctul A.II din anexa 
XI.”

Or. fr

Amendamentul 29

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 - punctul 20b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 94a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

20b. Articolul 94a se înlocuiește cu textul 
următor:
„În cursul anilor de comercializare 
2009/2010-2012/2013 se acordă un ajutor 
complementar întreprinderilor autorizate 
de prelucrare primară  pentru suprafețele 
cultivate cu in din zonele I și II descrise în 
anexa XI punctul A.III, a căror producție 
de paie reprezintă obiectul:

(a) unui contract de vânzare-cumpărare 
sau a unui angajament, în conformitate 
cu articolul 91 alineatul (1) și

(b) ajutorului pentru prelucrare în fibre 
lungi.

Valoarea ajutorului complementar este de 
120 EUR/hectar în zona I și de 
50 EUR/hectar în zona II.”

Or. fr

Amendamentul 30

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 24
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 101
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Textul propus de Comisie Amendamentul

24. Articolul 101 se elimină. 24. Articolul 101 se înlocuiește cu 
următorul text:

„Articolul 101
Ajutor pentru achiziționarea de produse 
lactate de către organizațiile non-profit

În condițiile stabilite de Comisie, dacă se 
constituie sau există riscul de a se 
constitui excedente de produse lactate, 
Comisia poate decide acordarea de 
ajutoare pentru a permite achiziționarea 
de smântână, de unt și de unt concentrat 
la preț redus de către instituții și 
colectivități non-profit.”

Or. fr

Justificare

Si on peut être d'accord avec la suppression des aides pour des utilisations commerciales, il 
convient, pour des raisons sociales, il convient de les maintenir pour les associations sans but 
lucratif.

Amendamentul 31

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 26a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 104 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

26a. La articolul 104 alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

„(2) Fondul este finanțat pentru anii 
calendaristici 2010, 2011 și 2012, în 
conformitate cu articolul [...] [Ajutorul 
pentru tutun] din Regulamentul (CE) nr. 
[...]/2008 [noul regulament privind plățile 
directe].” 

Or. fr
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Justificare

Conséquence de l'amendement apporté au règlement sur les paiements directs suite au vote 
du Parlement européen en mai dernier.

Amendamentul 32

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 27a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Capitolul IVa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

27a. În partea II titlul I, se inserează 
următorul capitol IVa:

„Capitolul IVa

Gestionarea riscului

Secțiunea I

Asigurarea recoltei

Articolul 112a

Asigurarea recoltei

(1) Statele membre pot acorda contribuții 
financiare pentru plata primelor de 
asigurare a recoltei care acoperă 
pierderile cauzate de fenomenele 
meteorologice nefavorabile.
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.
(2) Contribuția financiară este stabilită la 
60% din prima de asigurare datorată cu 
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titlu personal sau, dacă este cazul, în 
comun, atunci când contractul de 
asigurare a fost încheiat de o organizație 
de producători . Statele membre pot 
decide să crească contribuția financiară 
la 70%, în funcție de condițiile climatice 
sau de situația sectorului în cauză.
Statele membre pot limita cuantumul 
primei pentru care poate fi aprobată 
acordarea de ajutor financiar, aplicând 
plafoane corespunzătoare.

(3) Acordarea primei de asigurare a 
recoltei are loc numai în cazul în care 
fenomenul meteorologic nefavorabil a 
fost recunoscut anterior ca atare de 
autoritatea competentă a statului membru 
în cauză. 
(4) Despăgubirile acordate de asiguratori 
nu pot compensa mai mult decât costurile 
totale suportate pentru înlocuirea 
pierderilor prevăzute la alineatul (1) și nu 
pot impune cerințe sau mențiuni legate de 
tipul sau cantitatea producției viitoare.
(5) Orice contribuție financiară este 
plătită direct agricultorului în cauză sau, 
dacă este cazul, organizației de 
producători care a încheiat contractul, în 
funcție de numărul membrilor acesteia.
(6) Cheltuielile statelor membre legate de 
acordarea contribuțiilor financiare sunt 
cofinanțate de Comunitate din fondurile 
prevăzute la articolul [...] [Acordarea de 
sprijin în cadrul OCP unice] din 
regulamentul (CE) nr.[...]/2008 [noul 
regulament privind plățile directe] în 
proporție de 40% din cuantumurile 
eligibile stabilite în conformitate cu 
alineatul (2) din prezentul articol. 
Cu toate acestea, în cazul noilor state 
membre, nivelul menționat la primul 
paragraf este majorat la 70%. 
Primul paragraf nu aduce atingere 
niciunuia dintre drepturile statelor 
membre de a compensa, parțial sau 
integral, participarea lor la finanțarea 
contribuțiilor prin sisteme obligatorii de 
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responsabilitate colectivă în sectoarele în 
cauză.
(7) Contribuțiile financiare nu pot 
constitui un obstacol în calea funcționării 
pieței interne a serviciilor de asigurare. 
Aceste contribuții nu trebuie limitate la 
asigurările propuse de o singură societate 
sau de un singur grup de societăți de 
asigurări, nici condiționate de încheierea 
unui contract de asigurare cu o societate 
stabilită în statul membru în cauză.

Secțiunea II

Fonduri mutuale pentru bolile animalelor 
și ale plantelor
Articolul 112b

Fonduri mutuale pentru bolile animalelor 
și ale plantelor

(1) Statele membre pot acorda 
compensații financiare plătibile 
agricultorilor pentru a acoperi pierderile 
economice cauzate de apariția unui focar 
de boală a animalelor sau a plantelor prin 
contribuții financiare la fondurile 
mutuale. Aceste fonduri pot fi gestionate 
de organizații ale producătorilor și/sau de 
organizații interprofesionale în condițiile 
stabilite la articolele 122 și 123.
(2) În sensul prezentului articol:

(a) „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 
cauzate de declararea unui focar de boală 
a animalelor sau plantelor, caz în care li 
se acordă plăți compensatorii; 
(b) „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 
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conformitate cu alte dispoziții comunitare 
și cele care rezultă din punerea în 
aplicare a unor măsuri sanitare, 
veterinare sau fitosanitare nu sunt 
considerate pierderi economice.
(3) Compensațiile financiare se plătesc 
direct agricultorilor afiliați afectați de 
pierderile economice din fondurile 
mutuale.
Sursa compensației financiare plătite din 
fondurile mutuale este:
(a) capitalul social cu care agricultorii 
afiliați contribuie la fonduri și/sau
(b) împrumuturi contractate de fond în 
condiții comerciale.
Niciun capital 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 încheiate de fondul mutual cu 
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 195 
alineatul (1).
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 
depăși 60% din costul prevăzut la 
alineatul (4). Statele membre pot decide 
să-și majoreze contribuția financiară la 
70%, în funcție de situația sectorului în 
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cauză. 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 legate de 
acordarea contribuțiilor financiare sunt 
cofinanțate de Comunitate din fondurile 
prevăzute la articolul [...] [Acordarea de 
sprijin în cadrul OCP unice] din 
regulamentul (CE) nr.[...]/2008 [noul 
regulament privind plățile directe] în 
proporție de 40% din cuantumurile 
eligibile  în conformitate cu alineatul (4).
Cu toate acestea, în cazul noilor state 
membre, nivelul menționat la primul 
paragraf este majorat la 70%. 
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 
administrarea și controlul normelor 
respective.
(8) Statele membre prezintă Comisiei un 
raport anual privind punerea în aplicare a 
prezentului articol. Forma, conținutul, 
calendarul și termenele limită ale 
raportului sunt stabilite de Comisie în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 195 alineatul (1).

Or. fr
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Amendamentul 33

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 28a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 122 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

28a. La articolul 122, litera (c) se 
înlocuiește cu următorul text:
(c) urmăresc un scop precis care poate în 
special să includă sau, în cazul sectorului 
fructelor și legumelor, care include unul 
dintre următoarele obiective:
i. asigurarea gestionării preventive a 
riscurilor, prin asigurarea programării 
producției și a adaptării acesteia în 
funcție de cerere, în special din punct de 
vedere cantitativ și calitativ;
ii. îmbunătățirea organizării ofertei 
agricole;
iii. concentrarea ofertei și a introducerea 
pe piață a produselor obținute de membrii 
săi;
iv. optimizarea costurilor de producție și 
stabilizarea prețurilor de producție.

Or. fr

Amendamentul 34

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 29a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 123 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

29a. La articolul 123 alineatul (1), litera 
(c) se înlocuiește cu următorul text:
(c) au un scop precis, care poate consta, 
în special, în:
i. asigurarea unei gestiuni preventive a 
riscurilor prin îmbunătățirea 
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cunoștințelor privind piețele, în special 
prin intermediul unei analize statistice a 
ofertei și a cererii și al constituirii de baze 
de date destinate profesioniștilor din 
domeniu; 
ii. concentrarea și coordonarea ofertei și 
comercializarea produselor 
producătorilor membri, în special prin 
definirea și promovarea procedurilor 
contractuale;
iii. adaptarea comună a producției și a 
prelucrării la cerințele pieții și 
ameliorarea produsului;
iv. promovarea raționalizării și a 
îmbunătățirii producției și a prelucrării;
v. asigurarea coordonării și a circulației 
informațiilor între toți actorii filierei, în 
special prin transferul de cunoștințe 
referitoare la opțiunile tehnice (colective 
sau individuale) care pot reduce riscurile;
vii. realizarea de studii privind metodele 
de producție durabile și evoluția pieței;
viii. promovarea inovării în domeniul 
calității și al siguranței produselor;
ix. încurajarea conservării mediului 
înconjurător, în special prin colectarea 
materiilor plastice utilizate în agricultură 
(materiale folosite la însilozare, foliile de 
ambalaj) sau a deșeurilor generate de 
medicina veterinară, gestionarea 
efluenților care provin din sectorul 
zootehnic sau punerea în aplicare a unor 
strategii de adaptare la schimbările 
climatice;
x. asigurarea informării în legătură cu 
produsul și a promovării acestuia;
xi. promovarea unei mai bune cunoașteri 
a profesiilor din această filieră.

Or. fr



PR\727830RO.doc 33/37 PE407.828v01-00

RO

Amendamentul 35

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 29b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 123 – alineatul 3a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

29b. La articolul 123 se adaugă alineatul 
(3a), după cum urmează:
„(3a) Statele membre pot, de asemenea, 
recunoaște organizațiile interprofesionale, 
constituite la inițiativa tuturor sau a unei 
părți a organizațiilor sau asociațiilor 
membre, din orice sector prevăzut la 
articolul 1, cu excepția sectoarelor 
prevăzute la litera (a) de la alineatul (1), 
în condițiile stabilite la literele (b) și (c) de 
la alineatul în cauză.”

Or. fr

Justificare
La structuration de l'offre agricole a toujours reposé sur des outils de régulation du marché.
En revanche, l'organisation de la production et le développement des relations au sein des 
filières ont connu des évolutions très différentes selon les Etats membres et/ou selon les 
produits. La Commission propose que les Etats membres puissent reconnaître des 
organisations de producteurs dans tous les secteurs, il convient d'étendre cela aux 
organisations interprofessionnelles.

Amendamentul 36

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 30a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 162 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

30a. La articolul 162 alineatul (1) litera 
(a), punctul i se elimină. *
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* Articolele și anexele  Regulamentului 
(CE) nr. 1234/2007 trebuie adaptate în 
mod corespunzător.

Or. fr

Justificare

Les restitutions à l'exportation de l'U.E. ont toujours fait l'objet de sérieuses critiques de la 
part des pays en développement Au vu de la conjoncture actuelle, il semble opportun de déjà 
les supprimer pour les céréales et pour le riz  d'autant que la Commission a déjà prévu, dans 
le cadre des négociations de Doha, de proposer la suppression des restitutions à 
l'exportation.

Amendamentul 37

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 30b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 162 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

30b. La articolul 162 alineatul (1) litera 
(a), punctul ii se elimină. *
* Articolele și anexele  Regulamentului 
(CE) nr. 1234/2007 trebuie adaptate în 
mod corespunzător.

Or. fr

Justificare

Les restitutions à l'exportation de l'U.E. ont toujours fait l'objet de sérieuses critiques de la 
part des pays en développement Au vu de la conjoncture actuelle, il semble opportun de déjà 
les supprimer pour les céréales et pour le riz  d'autant que la Commission a déjà prévu, dans 
le cadre des négociations de Doha, de proposer la suppression des restitutions à 
l'exportation.
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Amendamentul 38

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 4 – punctul 32
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
Articolul 184

Textul propus de Comisie Amendamentul

„(5) înainte de 30 iunie 2011 
Parlamentului European și Consiliului în 
privința condițiilor de eliminare treptată a 
sistemului de cote pentru lapte, inclusiv, 
în special, în privința unor majorări 
viitoare posibile ale cotelor sau reduceri 
posibile ale suprataxei.”

„(5) înainte de 31 decembrie 2010
Parlamentului European și Consiliului 
privind situația pieței laptelui. Raportul 
este însoțit, dacă este necesar, de 
propuneri adecvate.”

Or. en

Justificare
It is proposed to request the Commission to report at an earlier date. The draftsman agrees 
with the proposed increase of 1% of milk quota for the marketing years 2009/10 and 2010/11 
but wants to reassess the market situation for the subsequent quota years as milk market 
evolves rapidly.

Amendamentul 39

Propunere de regulament – act de modificare
Anexa I

Textul propus de Comisie
Stat membru 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15

Belgia 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244 3 531 139,016 3 566 450,406 3 602 114,910 3 602 114,910
Bulgaria 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458 1 028 837,973 1 039 126,352 1 049 517,616 1 049 517,616
Republica Cehă 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681 2 877 310,908 2 906 084,017 2 935 144,857 2 935 144,857
Danemarca 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172 4 752 386,504 4 799 910,369 4 847 909,473 4 847 909,473
Germania 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541 29 721 526,076 30 018 741,337 30 318 928,750 30 318 928,750
Estonia 659 295,360 665 888,314 672 547,197 679 272,669 686 065,395 692 926,049 692 926,049
Irlanda 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234 5 670 446,266 5 727 150,729 5 784 422,236 5 784 422,236
Grecia 836 923,260 845 292,493 853 745,418 862 282,872 870 905,700 879 614,757 879 614,757
Spania 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709 6 428 345,696 6 492 629,153 6 557 555,445 6 557 555,445
Franța 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266 25 851 613,839 26 110 129,977 26 371 231,277 26 371 231,277
Italia 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490 11 066 113,975 11 176 775,115 11 288 542,866 11 288 542,866
Cipru 148 104,000 149 585,040 151 080,890 152 591,699 154 117,616 155 658,792 155 658,792
Letonia 743 220,960 750 653,170 758 159,701 765 741,298 773 398,711 781 132,698 781 132,698
Lituania 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389 1 791 627,273 1 809 543,546 1 827 638,981 1 827 638,981
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Luxemburg 278 545,680 281 331,137 284 144,448 286 985,893 289 855,752 292 754,310 292 754,310
Ungaria 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410 2 091 368,024 2 112 281,704 2 133 404,521 2 133 404,521
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366 51 177,070 51 688,841 52 205,729 52 205,729
Țările de Jos 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449 11 813 050,343 11 931 180,847 12 050 492,655 12 050 492,655
Austria 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786 2 933 759,914 2 963 097,513 2 992 728,488 2 992 728,488
Polonia 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552 9 857 658,127 9 956 234,709 10 055 797,056 10 055 797,056
Portugalia 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172 2 047 744,874 2 068 222,323 2 088 904,546 2 088 904,546
România 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614 3 212 622,760 3 244 748,988 3 277 196,478 3 277 196,478
Slovenia 588 170,760 594 052,468 599 992,992 605 992,922 612 052,851 618 173,380 618 173,380
Slovacia 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996 1 093 771,416 1 104 709,130 1 115 756,221 1 115 756,221
Finlanda 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517 2 567 438,702 2 593 113,089 2 619 044,220 2 619 044,220
Suedia 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778 3 523 213,075 3 558 445,206 3 594 029,658 3 594 029,658
Regatul Unit 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836 15 583 476,684 15 739 311,451 15 896 704,566 15 896 704,566

Amendamentul Parlamentului
Stat membru 2008/09 2009/10 2010/11

Belgia 3 427 288,740 3 461 561,627 3 496 177,244
Bulgaria 998 580,000 1 008 565,800 1 018 651,458
Republica Cehă 2 792 689,620 2 820 616,516 2 848 822,681
Danemarca 4 612 619,520 4 658 745,715 4 705 333,172
Germania 28 847 420,391 29 135 894,595 29 427 253,541
Estonia 659 295,360 665 888,314 672 547,197
Irlanda 5 503 679,280 5 558 716,073 5 614 303,234
Grecia 836 923,260 845 292,493 853 745,418
Spania 6 239 289,000 6 301 681,890 6 364 698,709
Franța 25 091 321,700 25 342 234,917 25 595 657,266
Italia 10 740 661,200 10 848 067,812 10 956 548,490
Cipru 148 104,000 149 585,040 151 080,890
Letonia 743 220,960 750 653,170 758 159,701
Lituania 1 738 935,780 1 756 325,138 1 773 888,389
Luxemburg 278 545,680 281 331,137 284 144,448
Ungaria 2 029 861,200 2 050 159,812 2 070 661,410
Malta 49 671,960 50 168,680 50 670,366
Țările de Jos 11 465 630,280 11 580 286,583 11 696 089,449
Austria 2 847 478,469 2 875 953,254 2 904 712,786
Polonia 9 567 745,860 9 663 423,319 9 760 057,552
Portugalia 1 987 521,000 2 007 396,210 2 027 470,172
România 3 118 140,000 3 149 321,400 3 180 814,614
Slovenia 588 170,760 594 052,468 599 992,992
Slovacia 1 061 603,760 1 072 219,798 1 082 941,996
Finlanda 2 491 930,710 2 516 850,017 2 542 018,517
Suedia 3 419 595,900 3 453 791,859 3 488 329,778
Regatul Unit 15 125 168,940 15 276 420,629 15 429 184,836

Or. en

Justificare
Annex I contains the National quotas for milk: quantities (tonnes) per Member State. Annex I 
is linked to Article 4, point (14) of this Regulation and Articles 55 (1) and 65 of Regulation 
(EC) No 1234/2007. The draftsman proposes, additionally to the already agreed 2% increase 
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for 2008/09, to support the 1% increase of milk quota for the marketing years 2009/10 and 
2010/11. The draftsman wants to reassess the market situation for the subsequent quota years 
as milk market evolves rapidly.
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