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Amendamentul 435
Karin Kadenbach, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Brian Simpson, Phil 
Prendergast

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Punerea în aplicare a prezentului 
regulament ar trebui să respecte 
obiectivele de cooperare pentru dezvoltare 
conținute de cadrul de politică al Uniunii 
în materie de securitate alimentară (COM 
(2010)0127) vizând, în special, asigurarea 
faptului că aplicarea măsurilor PAC nu 
periclitează capacitatea de producție a 
alimentelor și securitatea alimentară pe 
termen lung în țările în curs de 
dezvoltare, precum și capacitatea acestor 
populații de a se hrăni, respectând, în 
același timp, obligația privind coerența
politicilor pentru dezvoltare în temeiul 
articolului 208 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 436
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru a atinge obiectivele stabilite 
de politica agricolă comună în scopul 
garantării unui venit decent pentru 
fermierii de nivel mic și mediu, Comisia 
ar trebui să se asigure că prețurile de 
producție nu scad sub un nivel pe care ar 
trebui să îl stabilească în funcție de anul 
de comercializare, iar pentru cantitățile de 
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producție în funcție de exploatația medie. 
Acestea ar trebui hotărâte în consultare 
cu organizațiile profesionale și sindicale, 
astfel încât prețurile plătite fermierilor să 
acopere cu adevărat modificările 
introduse la nivelul costurilor de 
producție și remunerarea decentă a 
muncii fermierilor în cadrul fiecărei 
exploatații. În acest scop, Comisia ar 
trebui să adopte instrumentele necesare 
pentru a pune în aplicare dispozițiile 
privind depozitarea publică și privată 
atunci când se observă o scădere 
anormală a prețurilor de bază și să 
stabilească calendare negociate pentru 
import atunci când importurile afectează 
negativ prețurile din fiecare țară din 
Uniune.

Or. fr

Amendamentul 437
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Un obiectiv-cheie al politicii agricole 
comune ar trebui să fie garantarea 
securității și a suveranității alimentare în 
statele membre, ceea ce presupune, la 
nivelul producției, nevoia de sisteme de 
reglementare și de distribuție ce permit 
țărilor și regiunilor să își dezvolte 
producția într-un mod care să le ajute, pe 
cât posibil, să răspundă propriilor nevoi.

Or. pt

Amendamentul 438
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund
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Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - „PAC în perspectiva 
anului 2020: Cum răspundem provocărilor 
viitorului legate de alimentație, resurse 
naturale și teritorii” prezintă posibilele 
provocări, obiectivele și orientările pentru 
politica agricolă comună (PAC) după 2013. 
În lumina dezbaterii pe marginea 
respectivei comunicări, PAC trebuie
reformată cu începere de la 
1 ianuarie 2014. Reforma respectivă 
trebuie să includă toate instrumentele 
principale ale PAC, inclusiv Regulamentul 
(UE) nr. [COM (2010)0799] din […] de 
instituire a unei organizări comune a 
piețelor agricole și privind dispoziții 
specifice referitoare la anumite produse 
agricole (Regulamentul privind OCP 
unice). Ținând seama de sfera acestei 
reforme, este necesar ca Regulamentul 
(UE) [COM(2010)0799] să fie abrogat și 
înlocuit cu un nou regulament privind OCP 
unică. Reforma trebuie de asemenea, în 
măsura posibilului, să armonizeze, să 
raționalizeze și să simplifice dispozițiile, în 
special pe cele care privesc mai mult de un 
sector agricol, inclusiv prin garantarea 
posibilității adoptării de către Comisie a 
unor elemente neesențiale ale măsurilor 
prin intermediul unor acte delegate.

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor - „PAC în perspectiva 
anului 2020: Cum răspundem provocărilor 
viitorului legate de alimentație, resurse 
naturale și teritorii” prezintă posibilele 
provocări, obiectivele și orientările pentru 
politica agricolă comună (PAC) după 2013. 
În contextul dezbaterii pe marginea 
respectivei comunicări, PAC ar trebui să 
fie reformată cu începere de la 
1 ianuarie 2014. Reforma respectivă ar 
trebui să includă toate instrumentele 
principale ale PAC, inclusiv Regulamentul 
(UE) nr. [COM (2010)0799] din […] de 
instituire a unei organizări comune a 
piețelor agricole și privind dispoziții 
specifice referitoare la anumite produse 
agricole (Regulamentul privind OCP 
unică). Ținând seama de sfera acestei 
reforme, este necesar ca Regulamentul 
(UE) [COM(2010)0799] să fie abrogat și 
înlocuit cu un nou regulament privind OCP 
unică. Reforma ar trebui de asemenea, în 
măsura posibilului, să armonizeze, să 
raționalizeze și să simplifice dispozițiile, în 
special pe cele care privesc mai mult de un 
sector agricol, inclusiv prin garantarea 
posibilității adoptării de către Comisie a 
unor elemente neesențiale ale măsurilor 
prin intermediul unor acte delegate. În 
plus, reforma trebuie să continue 
reformele anterioare în direcția creșterii 
competitivității și a orientării către piață.

Or. en

Amendamentul 439
Britta Reimers
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Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În temeiul articolului 43 alineatul (3) 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (denumit în continuare 
„tratatul”), Consiliul adoptă măsurile 
privind stabilirea prețurilor, a taxelor, a 
ajutoarelor și a contingentelor. În scopul 
clarității, în cazul în care se aplică 
articolul 43 alineatul (3) din tratat, 
prezentul regulament trebuie să precizeze 
în mod explicit faptul că măsurile vor fi 
adoptate de Consiliu în baza respectivului 
articol.

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 43 alineatul (3) reprezintă excepția de la procedura legislativă ordinară prin care 
Consiliul adoptă măsuri privind stabilirea ajutoarelor, a prețurilor și a cantităților. Se 
dorește ca aceste măsuri să fie adoptate prin codecizie, prin urmare acest amendament 
elimină considerentul 3 care face referire specifică la prerogativele Consiliului.

Amendamentul 440
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Considerentul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Pentru a ajuta exploatațiile ale 
căror activități sunt în mare parte 
sezoniere, precum cele legate de fructe și 
legume sau de vin, și care angajează mai 
mult personal în anumite perioade ale 
anului, precum și pentru a facilita 
angajarea lucrătorilor considerați a fi în 
pericol de excluziune socială, ar trebui să 
se introducă un sistem de cupoane 
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valorice de lucru pentru plata muncii 
ocazionale, conform sistemului prevăzut 
de legislația italiană.

Or. it

Amendamentul 441
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Pentru a ține seama de caracteristicile 
sectorului fructelor și legumelor și ale 
sectorului fructelor și legumelor prelucrate, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta anumite acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
stabilirea anilor de comercializare pentru 
produsele respective.

(11) Pentru a ține seama de caracteristicile 
sectorului fructelor și legumelor și ale 
sectorului fructelor și legumelor prelucrate, 
ar trebui să se delege Comisiei competența 
de a adopta anumite acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește
stabilirea anilor de comercializare pentru 
produsele respective. Comisia ar trebui să 
poată încuraja statele membre să 
stabilească un calendar pentru 
importurile de fructe ținând seama de 
ciclurile de coacere a produselor, astfel 
încât să mențină un preț minim de 
remunerare.

Or. fr

Amendamentul 442
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Ar trebui enumerate motivele pentru 
care chestiunea prețurilor agricole și a 
stabilității acestora este esențială pentru 
formularea politicii agricole comune: 
piețele, în special piețele produselor 
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agricole, nu se autoreglementează. 
Recenta criză economică, financiară și 
alimentar a demonstrat acest lucru. 
Volatilitatea prețurilor este o 
caracteristică structurală a piețelor 
agricole. Pe lângă expunerea acestora la 
capriciile climei și la epidemiile de boli 
animale, acestea sunt afectate de 
ireversibilitatea producției și de deciziile 
de investiții, precum și de lipsa de 
flexibilitate a cererii și ofertei ca răspuns 
la prețuri. Liberalizarea nereglementată a 
comerțului agricol internațional 
generează riscuri sistemice, sporind 
posibilitatea unor modificări subite ale 
prețurilor la nivel mondial. Deciziile 
unilaterale ale anumitor țări care exportă 
produse agricole de a-și suspenda și, 
ulterior, de a-și relua exporturile în modul 
afișat de Rusia agravează modificările 
bruște la nivelul prețurilor pe piețele 
internaționale. „Financiarizarea” tot mai 
amplă a agriculturii și speculațiile la 
nivelul produselor agricole importante pe 
piețele internaționale de la începutul 
anilor 2000, în principal prin tranzacții 
extrabursiere netrasparente, sporește 
volatilitatea prețurilor agricole. Ținând 
seama de acești factori diverși, Comisia ar 
trebui să încerce să prevină și să 
gestioneze diversele riscuri într-un mod 
mai eficient, în special riscurile la care 
sunt expuși fermierii. Aceasta ar trebui să 
vizeze adoptarea unor sisteme de 
reglementare care pot asigura fermierilor 
un profil suficient de evident și o 
remunerație echitabilă pentru producția 
lor. De asemenea, Comisia ar trebui să 
vizeze o abordare eficientă a 
dezechilibrelor de pe piață și o gestionare 
eficace a bugetelor alocate sectorului 
agricol.

Or. fr
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Amendamentul 443
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Ca măsură de urgență, intervenția 
publică pe piață ar trebui vizată numai în 
scopul stabilizării volatilității extreme a 
prețurilor, cauzată de o cerere excesivă 
temporară pe piața europeană. Aceasta 
nu ar trebui să fie utilizată pentru 
stabilizarea producției structurale 
excesive.

Or. fr

Amendamentul 444
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Politica agricolă comună ar trebui 
să dispună de instrumente și mecanisme 
care să garanteze prețuri de producător 
echitabile și să le asigure fermierilor 
venitul necesar pentru continuarea 
producției și aprovizionarea regulată cu 
produse alimentare.

Or. pt

Amendamentul 445
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Din motive de claritate și transparență, 
trebuie să se prevadă o structură comună 
pentru măsurile menționate mai sus, 
menținând în același timp politica urmată 
în fiecare sector. În acest scop, este necesar 
să se facă distincție între prețurile de 
referință și prețurile de intervenție, iar 
acestea din urmă să fie definite, în special 
precizându-se că numai prețurile de 
intervenție pentru intervenția publică 
corespund prețurilor administrate aplicate 
menționate la punctul 8 prima teză din 
anexa 3 la Acordul OMC privind 
agricultura (și anume sprijinirea prețurilor 
pe baza diferențelor de preț). În acest 
context, trebuie să se înțeleagă faptul că 
intervenția pe piață poate lua forma unei 
intervenții publice, precum și alte forme de 
intervenție care nu utilizează indicații de 
prețuri stabilite ex ante.

(13) Din motive de claritate și transparență, 
ar trebui să se prevadă o structură comună 
pentru măsurile menționate mai sus, 
menținând în același timp politica urmată 
în fiecare sector. În acest scop, este necesar 
să se facă distincție între prețurile de 
referință și prețurile de intervenție, iar 
acestea din urmă să fie definite pe baza 
costurilor de producție și a inflației reale, 
în special precizându-se că numai prețurile 
de intervenție pentru intervenția publică 
corespund prețurilor administrate aplicate 
menționate la punctul 8 prima teză din 
anexa 3 la Acordul OMC privind 
agricultura (și anume sprijinirea prețurilor 
pe baza diferențelor de preț). În acest 
context, ar trebui să se înțeleagă faptul că 
intervenția pe piață poate lua forma unei 
intervenții publice, precum și alte forme de 
intervenție care nu utilizează indicații de 
prețuri stabilite ex ante.

Or. pl

Amendamentul 446
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Din motive de claritate și transparență, 
trebuie să se prevadă o structură comună 
pentru măsurile menționate mai sus, 
menținând în același timp politica urmată 
în fiecare sector. În acest scop, este necesar 
să se facă distincție între prețurile de 
referință și prețurile de intervenție, iar 
acestea din urmă să fie definite, în special 
precizându-se că numai prețurile de 
intervenție pentru intervenția publică 
corespund prețurilor administrate aplicate 

(13) Din motive de claritate și transparență, 
ar trebui să se prevadă o structură comună 
pentru măsurile menționate mai sus, 
menținând în același timp politica urmată 
în fiecare sector. În acest scop, este necesar 
să se facă distincție între prețurile de 
referință și prețurile de intervenție, iar 
acestea din urmă să fie definite, în special 
precizându-se că numai prețurile de 
intervenție pentru intervenția publică 
corespund prețurilor administrate aplicate 
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menționate la punctul 8 prima teză din 
anexa 3 la Acordul OMC privind 
agricultura (și anume sprijinirea prețurilor 
pe baza diferențelor de preț). În acest 
context, trebuie să se înțeleagă faptul că 
intervenția pe piață poate lua forma unei 
intervenții publice, precum și alte forme de 
intervenție care nu utilizează indicații de 
prețuri stabilite ex ante.

menționate la punctul 8 prima teză din 
anexa 3 la Acordul OMC privind 
agricultura (și anume sprijinirea prețurilor 
pe baza diferențelor de preț). În acest 
context, ar trebui să se înțeleagă faptul că 
intervenția pe piață poate lua forma unei 
intervenții publice, precum și alte forme de 
intervenție care nu utilizează indicații de 
prețuri stabilite ex ante. Prețurile de bază 
sau prețurile minime ar trebui să încerce 
să compenseze modificările introduse la 
nivelul costurilor de producție și să 
asigure o remunerație decentă pentru 
munca depusă în exploatațiile familiale.

Or. fr

Amendamentul 447
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) După caz, pentru fiecare sector în 
cauză, având în vedere practica și 
experiența acumulate în cadrul OCP 
anterioare, schema de intervenție trebuie să 
fie disponibilă în anumite perioade ale 
anului și trebuie fie să fie deschisă în 
perioada respectivă cu titlu permanent, fie
să fie deschisă în funcție de prețurile de 
piață.

(14) După caz, pentru fiecare sector în 
cauză, având în vedere practica și 
experiența acumulate în cadrul OCP 
anterioare, schema de intervenție ar 
trebui¸ori de câte ori există nevoia 
evidentă de a o activa, să fie disponibilă și 
ori să fie deschisă cu titlu permanent, ori să 
fie deschisă în funcție de prețurile de piață.

Or. pt

Amendamentul 448
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) După caz, pentru fiecare sector în 
cauză, având în vedere practica și 
experiența acumulate în cadrul OCP 
anterioare, schema de intervenție trebuie să 
fie disponibilă în anumite perioade ale 
anului și trebuie fie să fie deschisă în 
perioada respectivă cu titlu permanent, fie
să fie deschisă în funcție de prețurile de 
piață.

(14) După caz, pentru fiecare sector în 
cauză, având în vedere practica și 
experiența acumulate în cadrul OCP 
anterioare, schema de intervenție ar trebui
să fie disponibilă în anumite perioade ale 
anului și trebuie ori să fie deschisă în 
perioada respectivă cu titlu permanent, ori
să fie deschisă în timp util, în funcție de 
prețurile de piață.

Or. lv

Amendamentul 449
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) După caz, pentru fiecare sector în 
cauză, având în vedere practica și 
experiența acumulate în cadrul OCP
anterioare, schema de intervenție trebuie să 
fie disponibilă în anumite perioade ale 
anului și trebuie fie să fie deschisă în 
perioada respectivă cu titlu permanent, fie
să fie deschisă în funcție de prețurile de 
piață.

(14) După caz, pentru fiecare sector în 
cauză, având în vedere practica și 
experiența acumulate în cadrul OCP 
anterioare, schema de intervenție ar trebui
să fie disponibilă în anumite perioade ale 
anului și trebuie ori să fie deschisă în 
perioada respectivă cu titlu permanent, ori
să fie deschisă în funcție de prețurile de 
piață. Aceasta ar trebui să vizeze 
menținerea unui preț minim de bază 
intracomunitar pentru cantitățile de 
producție stabilite.

Or. fr

Amendamentul 450
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Nivelul prețurilor la care achizițiile în 
cadrul intervențiilor publice, și anume 
sprijinirea prețurilor pe baza diferențelor de 
preț, trebuie realizate la un preț fix pentru 
anumite cantități din anumite produse și în 
alte situații trebuie să depindă de procedura 
de licitație, reflectând practica și experiența 
acumulate în cadrul OCP anterioare.

(15) Nivelul prețurilor la care achizițiile în 
cadrul intervențiilor publice, și anume 
sprijinirea prețurilor pe baza diferențelor de 
preț, ar trebui realizate la un preț fix pentru 
anumite cantități din anumite produse și în 
alte situații ar trebui să depindă de 
procedura de licitație, reflectând practica și 
experiența acumulate în cadrul OCP 
anterioare. Ar trebui să se adopte măsuri 
astfel încât prețurile de bază să 
compenseze pe deplin modificările 
introduse la nivelul costurilor de 
producție și să garanteze o remunerație 
rezonabilă pentru munca depusă în 
exploatațiile familiale mici.

Or. fr

Amendamentul 451
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Prezentul regulament trebuie să 
prevadă posibilitatea desfacerii produselor 
achiziționate în cadrul intervenției publice. 
Este necesar ca aceste măsuri să fie luate 
astfel încât să se evite perturbarea pieței, 
garantându-se egalitatea accesului la 
mărfuri și egalitatea de tratament a
cumpărătorilor.

(16) Prezentul regulament ar trebui să 
prevadă posibilitatea desfacerii produselor 
achiziționate în cadrul intervenției publice. 
Este necesar ca aceste măsuri să fie luate 
astfel încât să se evite perturbarea pieței, să 
se garanteze egalitatea accesului la mărfuri 
și egalitatea de tratament a cumpărătorilor 
și să se asigure disponibilitatea produselor 
pentru programul de distribuire de 
produse alimentare către persoanele cele 
mai defavorizate din Uniune.

Or. en
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Amendamentul 452
Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Prezentul regulament trebuie să 
prevadă posibilitatea desfacerii produselor 
achiziționate în cadrul intervenției publice. 
Este necesar ca aceste măsuri să fie luate 
astfel încât să se evite perturbarea pieței, 
garantându-se egalitatea accesului la 
mărfuri și egalitatea de tratament a
cumpărătorilor.

(16) Prezentul regulament ar trebui să 
prevadă posibilitatea desfacerii produselor 
achiziționate în cadrul intervenției publice. 
Este necesar ca aceste măsuri să fie luate 
astfel încât să se evite perturbarea pieței, 
garantându-se egalitatea accesului la 
mărfuri și egalitatea de tratament a 
cumpărătorilor. Eliminarea produselor ar 
putea, după caz, să fie folosită pentru 
atingerea obiectivelor Strategiei UE 2020, 
evitând, în același timp, perturbările pe 
piața alimentară.

Or. en

Amendamentul 453
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a asigura transparența pieței, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta anumite acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
stabilirea condițiilor în care aceasta poate 
decide să acorde ajutor pentru depozitarea 
privată în vederea atingerii obiectivului de 
echilibrare a pieței și de stabilizare a 
prețurilor de piață, ținând seama de 
situația de pe piață.

(17) Pentru a asigura transparența pieței, ar 
trebui să se delege Comisiei competența de 
a adopta anumite acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
stabilirea condițiilor în care aceasta poate 
decide să acorde ajutor pentru depozitarea 
privată în vederea atingerii obiectivului de 
echilibrare a pieței și de garantare a unui 
preț minim intracomunitar, care să le 
permită fermierilor un standard de viață 
rezonabil în conformitate cu obiectivele 
PAC.

Or. fr
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Amendamentul 454
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Pentru a asigura transparența pieței, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta anumite acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
stabilirea condițiilor în care aceasta poate 
decide să acorde ajutor pentru depozitarea 
privată în vederea atingerii obiectivului de 
echilibrare a pieței și de stabilizare a 
prețurilor de piață, ținând seama de situația 
de pe piață.

(17) Pentru a asigura transparența pieței, ar 
trebui să se delege Comisiei competența de 
a adopta anumite acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
stabilirea condițiilor în care aceasta poate 
decide să acorde ajutor pentru depozitarea 
privată în vederea atingerii obiectivului de 
echilibrare a pieței și de stabilizare a 
prețurilor de piață, ținând seama de situația 
de pe piață. Sectorul cărnii de iepure nu 
are opțiunea stabilirii unui ajutor pentru 
depozitarea privată. Dat fiind faptul că 
problemele acestuia sunt similare celor 
întâmpinate de toate sectoarele deja vizate 
de acest program, această opțiune ar 
trebui extinsă pentru a ajusta oferta din 
sectorul cărnii de iepure.

Or. es

Amendamentul 455
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Considerentul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Condiții de acordare a ajutorului 
pentru zahărul alb: prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare și ținând seama 
de situația de pe piață, Comisia poate 
decide să acorde ajutor pentru depozitarea 
zahărului alb întreprinderilor cărora li s-a 
alocat o cotă de zahăr în cazul în care 
prețul mediu înregistrat în Uniune pentru 
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zahărul alb scade sub 115 % din prețul de 
referință în timpul unei perioade 
reprezentative și există posibilitatea de a 
se menține la acest nivel.

Or. pl

Amendamentul 456
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Pentru a se asigura că depozitarea 
privată are efectul dorit asupra pieței, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta anumite acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
măsurile de reducere a valorii ajutorului 
care urmează să fie plătit în cazul în care 
cantitatea depozitată este mai mică decât 
cantitatea prevăzută în contract, precum și
condițiile de acordare a plății unui avans.

(20) Pentru a se asigura că depozitarea 
privată are efectul dorit asupra pieței, ar 
trebui să se delege Comisiei competența de 
a adopta anumite acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
măsurile de reducere a valorii ajutorului 
care urmează să fie plătit în cazul în care 
cantitatea depozitată este mai mică decât 
cantitatea prevăzută în contract, condițiile 
de acordare a plății unui avans și condițiile 
de recomercializare și eliminare a 
produselor, inclusiv punerea acestora la 
dispoziție pentru programul de distribuire 
de produse alimentare către persoanele 
cele mai defavorizate din Uniune.

Or. en

Amendamentul 457
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Pentru a consolida și a completa 
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actualele măsuri de gestionare a pieței 
publice și pentru a asigura funcționarea 
fără sincope a pieței, Comisia ar trebui să 
introducă un instrument de gestionare 
privată a ofertei prin coordonarea 
operatorilor care ar trebui să aibă 
posibilitatea de a retrage sau de a procesa 
produse atunci când este necesar în 
timpul anului de comercializare, prin 
intermediul unor asociații recunoscute ale 
organizațiilor de producători care dețin o 
poziție relevantă pe piață. Pentru a se 
asigura că funcționarea instrumentului 
nu reprezintă un obstacol pentru 
obiectivele PAC și ale pieței unice, 
Comisia ar trebui să prevadă condițiile 
funcționării, ale autorizării și ale activării 
acestuia, precum și normele privind 
finanțarea sa, asigurându-se, în același 
timp, că este compatibil cu normele UE în 
materie de concurență.

Or. es

Justificare

Acest amendament vizează evitarea volatilității folosind autoreglementarea sectorului pentru 
a institui un instrument de gestionare a pieței. Asociațiile pot prelua acest rol sub 
supravegherea UE.

Amendamentul 458
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Pentru a consolida și a completa 
actualele instrumente de gestionare a 
pieței și pentru a asigura buna lor 
funcționare, ar trebui să se introducă un 
instrument bazat pe gestionarea privată a 
ofertei și pe coordonarea fiecărui 
participant pe piață. Participanții pe piață 



AM\907930RO.doc 17/169 PE492.801v01-00

RO

ar trebui să aibă posibilitatea de a retrage 
un produs în cursul anului de 
comercializare cu ajutorul asociațiilor 
recunoscute ale organizațiilor de 
producători care dețin o poziție relevantă 
pe piață. Cu toate acestea, până în prezent 
s-au înregistrat puține progrese în 
stabilirea organizațiilor de producători 
din sectorul laptelui. Până la stabilirea 
acestor organizații de producători care să 
fie suficient de puternice pentru a negocia 
normele aplicabile pieței, producătorii 
trebuie să garanteze un nivel minim de 
stabilitate a pieței printr-o organizare a 
pieței care ajustează producția la cererea 
europeană. Prin urmare, regimul cotelor 
de lapte ar trebui să fie prelungit până în 
anul 2017.

Or. de

Amendamentul 459
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Programul existent de distribuire de 
produse alimentare către persoanele cele 
mai defavorizate din Uniune, adoptat în 
cadrul politicii agricole comune, trebuie 
să facă obiectul unui regulament separat 
adoptat pentru a reflecta obiectivele de 
coeziune socială ale acesteia. Cu toate 
acestea, prezentul regulament trebuie să 
prevadă posibilitatea de eliminare a 
produselor deținute în intervenție publică 
prin punerea lor la dispoziție spre a fi 
utilizate în cadrul programului.

(24) Programul existent de distribuire de 
produse alimentare către persoanele cele 
mai defavorizate din Uniune ar trebui să 
continue în baza temeiului legal adecvat,
pentru a reflecta propriile obiective de 
coeziune socială și a putea contribui la 
obiectivul Strategiei Europa 2020 de 
reducere a sărăciei în Uniune. Prezentul 
regulament ar trebui să prevadă 
posibilitatea de eliminare a produselor 
deținute în intervenție publică și depozitare 
privată, prin punerea lor la dispoziție spre 
a fi utilizate în cadrul programului.

Or. en
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Amendamentul 460
Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Consumul de fructe, legume și 
produse lactate în rândul copiilor trebuie
încurajat, inclusiv prin creșterea durabilă a 
proporției acestor produse în alimentația 
copiilor, în etapa în care se formează 
obiceiurile lor alimentare. Trebuie, prin 
urmare, promovat ajutorul din partea 
Uniunii pentru finanțarea sau cofinanțarea 
furnizării de astfel de produse către copiii 
din instituțiile de învățământ.

(25) Consumul de fructe, legume și 
produse lactate în rândul copiilor ar trebui
încurajat, inclusiv prin creșterea durabilă a 
proporției acestor produse în alimentația 
copiilor, în etapa în care se formează 
obiceiurile lor alimentare. Ar trebui, prin 
urmare, să se promoveze ajutorul din partea 
Uniunii pentru finanțarea sau cofinanțarea 
furnizării de astfel de produse către copiii 
din instituțiile de învățământ preșcolar și 
extracuricular: așadar, în cazul legumelor 
în mod specific, ajutorul din partea 
Uniunii ar trebui să contribuie la 
îmbunătățirea imaginii și a percepției 
legumelor proaspete atât în rândul 
copiilor, cât și al familiilor acestora, 
pentru a încuraja consumul lor.

Or. fr

Amendamentul 461
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Considerentul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Uleiul de măsline este un element-
cheie al dietei mediteraneene. Diverse 
studii publicate în ultimele decenii au 
demonstrat existența unei legături între 
consumul de ulei de măsline și 
îmbunătățirea sănătății cardiovasculare, 
un sistem imunitar mai solid și 
menținerea sub control a altor probleme 
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grave de sănătate publică. Consumul de 
ulei de măsline în UE trebuie promovat. 
Ținând seama de acest lucru, Comisia 
este îndemnată să elaboreze, în termen de 
un an de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, un program 
similar celor destinate promovării 
consumului de produse lactate și de fructe 
și legume în cadrul instituțiilor de 
învățământ și medicale. Participarea 
statelor membre la acest program ar fi 
voluntară. Finanțarea furnizată de UE 
statelor membre care hotărăsc să participe 
ar fi similară celei oferite pentru 
programele existente menționate mai sus.

Or. es

Amendamentul 462
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Comisia ar trebui să dispună de 
posibilitatea de a stabili, prin acte 
delegate, programe menite să promoveze 
consumul de alte produse decât fructele și 
legumele și produsele lactate în școli.

Or. es

Justificare

În acest program de succes trebuie incluse și alte sectoare.

Amendamentul 463
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propunere de regulament
Considerentul 28 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) În unele state membre, gradul de 
organizare a producătorilor este deosebit 
de redus, iar organizațiile de producători 
sunt slabe, ca să nu spunem inexistente. 
Ținând seama de situația lor specifică și 
de măsura în care organizațiile de 
producători s-au dezvoltat pe teritoriile 
lor, statele membre pot opta să dispună de 
autorități naționale competente care să 
exercite responsabilitățile atribuite 
organizațiilor de producători.

Or. pt

Amendamentul 464
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Propunere de regulament
Considerentul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29) Schema de ajutoare pentru 
organizațiile de producători de hamei se 
utilizează într-un singur stat membru. 
Pentru a crea flexibilitate și pentru a 
armoniza abordarea din acest sector cu 
cea din celelalte sectoare, schema de 
ajutoare trebuie eliminată, menținându-se 
posibilitatea de a sprijini organizațiile de 
producători în cadrul măsurilor de 
dezvoltare rurală.

eliminat

Or. de

Amendamentul 465
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 32
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Prezentul regulament face distincție 
între, pe de o parte, fructe și legume, care 
cuprind fructele și legumele destinate 
comercializării și fructele și legumele 
destinate prelucrării, și, pe de altă parte, 
fructele și legumele prelucrate. Normele 
privind organizațiile de producători, 
programele operaționale și contribuția 
financiară a Uniunii se aplică numai în 
cazul fructelor și legumelor și în cazul 
fructelor și legumelor destinate exclusiv 
prelucrării.

(32) Prezentul regulament face distincție 
între, pe de o parte, fructe și legume, care 
cuprind fructele și legumele destinate 
comercializării și fructele și legumele 
destinate prelucrării, și, pe de altă parte, 
fructele și legumele prelucrate.

Or. es

Amendamentul 466
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Prezentul regulament face distincție 
între, pe de o parte, fructe și legume, care 
cuprind fructele și legumele destinate 
comercializării și fructele și legumele 
destinate prelucrării, și, pe de altă parte, 
fructele și legumele prelucrate. Normele 
privind organizațiile de producători, 
programele operaționale și contribuția 
financiară a Uniunii se aplică numai în 
cazul fructelor și legumelor și în cazul 
fructelor și legumelor destinate exclusiv 
prelucrării.

(32) Prezentul regulament face distincție 
între, pe de o parte, fructe și legume, care 
cuprind fructele și legumele destinate 
comercializării ca produse proaspete și 
fructele și legumele destinate prelucrării, 
și, pe de altă parte, fructele și legumele 
prelucrate. Normele privind organizațiile 
de producători, programele operaționale și 
contribuția financiară a Uniunii se aplică 
numai în cazul fructelor și legumelor și în 
cazul fructelor și legumelor destinate 
exclusiv prelucrării.

Or. es

Amendamentul 467
Patrick Le Hyaric, João Ferreira



PE492.801v01-00 22/169 AM\907930RO.doc

RO

Propunere de regulament
Considerentul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) Producția de fructe și legume este 
imprevizibilă, iar produsele sunt perisabile. 
Până și excedentele limitate pot perturba în 
mod serios piața. Prin urmare, trebuie
instituite măsuri de gestionare a crizelor, 
iar măsurile respective trebuie să fie în 
continuare integrate în programe 
operaționale.

(33) Producția de fructe și legume este 
imprevizibilă, iar produsele sunt perisabile. 
Până și excedentele limitate pot perturba în 
mod serios piața. Prin urmare, ar trebui
instituite măsuri de gestionare a crizelor, de 
exemplu retrageri de pe piață sau 
calendare de importuri între statele 
membre, iar măsurile respective ar trebui
să fie în continuare integrate în programe 
operaționale.

Or. fr

Amendamentul 468
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Considerentul 35

Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Trebuie acordat sprijin pentru 
constituirea grupurilor de producători 
pentru toate sectoarele din toate statele 
membre în cadrul politicii de dezvoltare 
rurală, așadar sprijinul specific în sectorul 
fructelor și legumelor trebuie eliminat.

(35) Ar trebui acordat sprijin pentru 
constituirea grupurilor de producători 
pentru toate sectoarele din toate statele 
membre în cadrul politicii de dezvoltare 
rurală, așadar sprijinul specific (inclusiv 
investițiile) în sectorul fructelor și 
legumelor ar trebui eliminat.

Or. lv

Amendamentul 469
Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 35
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(35) Trebuie acordat sprijin pentru 
constituirea grupurilor de producători 
pentru toate sectoarele din toate statele 
membre în cadrul politicii de dezvoltare 
rurală, așadar sprijinul specific în sectorul 
fructelor și legumelor trebuie eliminat.

(35) Ar trebui acordat sprijin pentru 
constituirea grupurilor de producători 
pentru toate sectoarele din toate statele 
membre în cadrul politicii de dezvoltare 
rurală, așadar sprijinul specific în sectorul 
fructelor și legumelor ar trebui eliminat.
Acest sprijin nu ar trebui să denatureze 
condițiile de concurență echitabile pentru 
fermieri și organizațiile lor de producători 
de pe piața internă.

Or. en

Amendamentul 470
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) În sectorul vitivinicol, este important 
să se prevadă măsuri de sprijin de natură 
să consolideze structurile competitive. 
Deși aceste măsuri trebuie definite și 
finanțate de Uniune, statele membre 
trebuie să aibă libertatea de a alege 
pachetul adecvat de măsuri care să 
răspundă necesităților organismelor lor 
regionale, ținând cont de particularitățile 
acestora, dacă este cazul, și integrându-le 
în programele naționale de sprijin Statele 
membre trebuie să își asume răspunderea 
pentru punerea în aplicare a acestor 
programe.

(39) În sectorul vitivinicol, este important 
să se prevadă măsuri de sprijin. Deși aceste 
măsuri ar trebui definite și finanțate de 
Uniune, statele membre ar trebui să aibă 
libertatea de a alege pachetul adecvat de 
măsuri care să răspundă necesităților 
organismelor lor regionale, ținând cont de 
particularitățile acestora, dacă este cazul, și 
integrându-le în programele naționale de 
sprijin Statele membre ar trebui să își 
asume răspunderea pentru punerea în 
aplicare a acestor programe.

Or. fr

Amendamentul 471
Astrid Lulling
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Propunere de regulament
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Una dintre măsurile-cheie eligibile 
pentru programele naționale de sprijin 
trebuie să fie promovarea și 
comercializarea vinurilor din Uniune în 
țările terțe. Date fiind efectele structurale 
pozitive pe care le au asupra sectorului 
vitivinicol, activitățile de restructurare și de 
reconversie trebuie să fie sprijinite în 
continuare. Trebuie să fie disponibil și un 
sprijin pentru investițiile în sectorul 
vitivinicol destinate să amelioreze 
performanța economică a întreprinderilor 
în sine. Sprijinul pentru distilarea 
produselor secundare trebuie să fie o 
măsură pusă la dispoziția statelor membre 
care doresc să recurgă la un astfel de 
instrument pentru a garanta calitatea 
vinului și pentru a proteja totodată mediul.

(40) Una dintre măsurile-cheie eligibile 
pentru programele naționale de sprijin ar 
trebui să fie promovarea și comercializarea 
vinurilor din Uniune în Uniune și în țările 
terțe. Date fiind efectele structurale 
pozitive pe care le au asupra sectorului 
vitivinicol, activitățile de restructurare și de 
reconversie ar trebui să fie sprijinite în 
continuare. Ar trebui să fie disponibil și un 
sprijin pentru investițiile în sectorul 
vitivinicol destinate să amelioreze 
performanța economică a întreprinderilor 
în sine. Sprijinul pentru distilarea 
produselor secundare ar trebui să fie o 
măsură pusă la dispoziția statelor membre 
care doresc să recurgă la un astfel de 
instrument pentru a garanta calitatea 
vinului și pentru a proteja totodată mediul.

Or. fr

Amendamentul 472
João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Propunere de regulament
Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40a) În eventualitatea unui dezastru, 
natural sau cauzat de om, fermierii din 
statele membre ar trebui să fie acoperiți 
de asigurări agricole publice, care să le 
garanteze un nivel de protecție echitabil.

Or. pt

Amendamentul 473
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel
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Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Apicultura este caracterizată prin 
diversitatea condițiilor de producție și prin 
gradele diferite de rentabilitate, precum și 
prin răspândirea și varietatea operatorilor 
economici atât la nivelul producției, cât și 
la cel al comercializării. De asemenea, 
ținând cont de extinderea varoozei în 
cursul ultimilor ani în mai multe state 
membre și de dificultățile pe care această 
boală le provoacă pentru producția de 
miere, este în continuare necesară o acțiune 
la nivelul Uniunii deoarece varooza este o 
boală care nu poate fi eradicată complet și 
care trebuie tratată cu produse autorizate. 
Date fiind aceste condiții, cu scopul de a 
îmbunătăți producția și comercializarea 
produselor apicole în Uniune, trebuie să se 
elaboreze, o dată la trei ani, programe 
naționale pentru acest sector în vederea 
ameliorării condițiilor generale de 
producție și de comercializare a produselor 
apicole. Este necesar ca aceste programe 
naționale să fie finanțate parțial de Uniune.

(44) Apicultura este caracterizată prin 
diversitatea condițiilor de producție și prin 
gradele diferite de rentabilitate, precum și 
prin răspândirea și varietatea operatorilor 
economici atât la nivelul producției, cât și 
la cel al comercializării. De asemenea, 
ținând cont de extinderea varoozei în 
cursul ultimilor ani în mai multe state 
membre și de dificultățile pe care această 
boală le provoacă pentru producția de 
miere, este în continuare necesară o acțiune 
coordonată la nivelul Uniunii, ca parte a 
politicii veterinare europene, deoarece 
varooza este o boală care nu poate fi 
eradicată complet și care trebuie tratată cu 
produse autorizate. Date fiind aceste 
condiții, cu scopul de a îmbunătăți 
sănătatea albinelor și producția și 
comercializarea produselor apicole în 
Uniune, ar trebui să se elaboreze, o dată la 
trei ani, programe naționale pentru acest 
sector în vederea ameliorării condițiilor 
generale de producție și de comercializare 
a produselor apicole. Este necesar ca aceste 
programe naționale să fie finanțate parțial 
de Uniune.

Or. fr

Amendamentul 474
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48) Aplicarea unor standarde de 
comercializare a produselor agricole poate 
contribui la ameliorarea condițiilor 

(48) Aplicarea unor standarde de 
comercializare a produselor agricole poate 
contribui la ameliorarea condițiilor 
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economice de producție și de 
comercializare, precum și la creșterea 
calității acestor produse. Prin urmare, 
aplicarea acestor standarde este în interesul 
producătorilor, al comercianților și al 
consumatorilor.

economice de producție și de 
comercializare, precum și la creșterea 
calității acestor produse. Prin urmare, 
aplicarea acestor standarde este în interesul 
producătorilor, al comercianților și al 
consumatorilor. Pentru a concretiza aceste 
îmbunătățiri calitative și economice, 
prezentul regulament și normele sale de 
punere în aplicare ar trebui să includă 
toate dispozițiile anterioare privind OCP 
unică și normele de punere în aplicare 
privind standardele specifice, inclusiv cele 
legate de indicațiile de origine, cerințele 
suplimentare pentru comercializarea 
fructelor și legumelor și conținutul 
standardelor aplicabile cărnii de bovine 
cu vârsta maximă de 12 luni, laptelui și 
produselor lactate, grăsimilor tartinabile, 
ouălor și cărnii de pasăre, hameiului și 
mierii.

Or. fr

Amendamentul 475
Jim Higgins, Astrid Lulling, Phil Prendergast, Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(48a) Una dintre măsurile-cheie eligibile 
pentru programele naționale de sprijin ar 
trebui să fie promovarea și 
comercializarea produselor agricole din 
Uniune în UE și în țările terțe.

Or. en

Amendamentul 476
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 54
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Ținând seama de interesul 
consumatorilor de a obține informații 
adecvate și transparente referitoare la 
produse, trebuie să fie posibil să se 
stabilească locul de proveniență agricolă, 
de la caz la caz în funcție de nivelul 
geografic adecvat, luând totodată în 
considerare particularitățile anumitor 
sectoare, îndeosebi în cazul produselor 
agricole prelucrate.

(54) Întrucât originea este o indicație 
utilă pentru consumatori și pentru 
comercializarea produselor unui 
producător, este binevenită o extindere a 
cerinței astfel încât să indice originea 
produselor în concordanță cu norma 
privind informațiile pentru consumator.
De asemenea, ar trebui să fie posibil să se 
stabilească locul de proveniență agricolă, 
de la caz la caz în funcție de nivelul 
geografic adecvat, luând totodată în 
considerare particularitățile anumitor 
sectoare, îndeosebi în cazul produselor 
agricole prelucrate.

Or. fr

Amendamentul 477
Astrid Lulling, Jim Higgins

Propunere de regulament
Considerentul 82 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(82a) Din motive economice, sociale, de 
mediu și de amenajare a teritoriului în 
zonele rurale cu tradiție viticolă și în 
afară de cerințele de menținere a 
controlului, a diversității, a prestigiului și 
a calității produselor vitivinicole 
europene, sistemul actual al drepturilor 
de plantare în sectorul viticol ar trebui 
menținut, modernizându-se gestionarea 
acestuia și asigurându-i flexibilitatea la 
nivelul statului membru.

Or. fr

Amendamentul 478
Marian-Jean Marinescu
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Propunere de regulament
Considerentul 82 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(82a) În conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1234/2007, cotele de zahăr vor 
expira la 30 septembrie 2015. Pentru a 
asigura o tranziție ușoară a sectorului 
către încheierea regimului de cote, ar 
trebui să se prelungească regimul de cote 
cu doi ani.

Or. en

Justificare

O prelungire a regimului de cote cu doi ani asigură o tranziție ușoară pentru sectorul 
respectiv. Prelungirea ar trebui limitată la doi ani pentru a consolida competitivitatea 
sectorului zahărului.

Amendamentul 479
Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 82 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(82a) În conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1234/2007, cotele de zahăr vor 
expira la 30 septembrie 2015. Pentru a 
asigura o tranziție ușoară a sectorului 
către încheierea regimului de cote, ar 
trebui să se prelungească regimul de cote 
cu doi ani.

Or. en

Justificare

O prelungire a regimului de cote cu doi ani asigură o tranziție ușoară pentru sectorul 
respectiv. Prelungirea ar trebui limitată la doi ani pentru a consolida competitivitatea 
sectorului zahărului.
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Amendamentul 480
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Considerentul 82 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(82a) Din motive economice, sociale, de 
mediu și de amenajare a teritoriului în 
zonele rurale cu tradiție viticolă și în 
afară de cerințele de menținere a 
controlului asupra produselor vitivinicole 
europene și de păstrare a diversității, a 
prestigiului și a calității, sistemul actual al 
drepturilor de plantare în sectorul 
vitivinicol ar trebui menținut pe o 
perioadă nedeterminată.

Or. es

Amendamentul 481
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Considerentul 82 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(82a) Din motive economice, sociale, de 
mediu, de conservare a patrimoniului și 
de amenajare a teritoriului în zonele 
rurale cu tradiție viticolă și în afară de 
cerințele de menținere a diversității, a 
prestigiului și a calității produselor 
vitivinicole europene, sistemul actual al 
drepturilor de plantare în sectorul viticol 
ar trebui continuat.

Or. fr
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Amendamentul 482
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 82 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(82a) Regimul de cote de lapte va rămâne 
în vigoare până la instituirea unor măsuri 
alternative – după evaluarea impacturilor 
– pentru a menține un echilibru pe piață, 
pentru ca piața Uniunii să fie 
aprovizionată în permanență cu lapte și 
produse lactate, precum și pentru a 
minimiza efectele negative pe care 
abolirea sistemului le-ar putea implica, la 
nivel național, regional și local, pentru 
producătorii de lapte.

Or. pt

Amendamentul 483
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 82 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(82b) Regimul de cote de lapte va rămâne 
în vigoare până la instituirea unor măsuri 
alternative – după evaluarea impacturilor 
– pentru a menține un echilibru pe piață, 
pentru ca piața Uniunii să fie 
aprovizionată în permanență cu lapte și 
produse lactate, precum și pentru a 
minimiza efectele negative pe care 
abolirea sistemului le-ar putea implica, la 
nivel național, regional și local, pentru 
producătorii de lapte.

Or. pt
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Amendamentul 484
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 83

Textul propus de Comisie Amendamentul

(83) După încheierea sistemului de 
contingente vor fi în continuare necesare 
instrumente specifice destinate asigurării 
unui echilibru corect al drepturilor și
obligațiilor între întreprinderile 
producătoare de zahăr și producătorii de 
sfeclă de zahăr. Prin urmare, trebuie 
stabilite dispozițiile standard care să 
reglementeze acordurile dintre aceștia.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 485
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 83

Textul propus de Comisie Amendamentul

(83) După încheierea sistemului de 
contingente vor fi în continuare necesare 
instrumente specifice destinate asigurării 
unui echilibru corect al drepturilor și 
obligațiilor între întreprinderile 
producătoare de zahăr și producătorii de 
sfeclă de zahăr. Prin urmare, trebuie
stabilite dispozițiile standard care să 
reglementeze acordurile dintre aceștia.

(83) În sectorul zahărului sunt necesare 
instrumente specifice destinate asigurării 
unui echilibru corect al drepturilor și 
obligațiilor între întreprinderile 
producătoare de zahăr și producătorii de 
sfeclă de zahăr. Prin urmare, ar trebui
stabilite dispozițiile standard care să 
reglementeze acordurile dintre aceștia.

Or. pt

Amendamentul 486
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
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Propunere de regulament
Considerentul 83

Textul propus de Comisie Amendamentul

(83) După încheierea sistemului de 
contingente vor fi în continuare necesare 
instrumente specifice destinate asigurării 
unui echilibru corect al drepturilor și 
obligațiilor între întreprinderile 
producătoare de zahăr și producătorii de 
sfeclă de zahăr. Prin urmare, trebuie
stabilite dispozițiile standard care să 
reglementeze acordurile dintre aceștia.

(83) Vor fi în continuare necesare 
instrumente specifice destinate asigurării 
unui echilibru corect al drepturilor și 
obligațiilor între întreprinderile 
producătoare de zahăr și producătorii de 
sfeclă de zahăr. Prin urmare, ar trebui
stabilite dispozițiile standard care să 
reglementeze acordurile dintre aceștia.

Or. pt

Amendamentul 487
Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 83 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(83a) Piețele europene de producție de 
zahăr sunt afectate atât de regimul de cote 
pentru producția de sfeclă de zahăr, cât și 
de tarifele la importurile de trestie de 
zahăr, iar evoluțiile recente la nivelul 
producției implică atât creșteri ale 
randamentului recoltelor de sfeclă de 
zahăr, cât și creșteri ale costurilor și 
prețurilor pe piețele de trestie de zahăr. 
Acest lucru înseamnă că sfecla de zahăr 
devine rapid o marfă competitivă. Prin 
urmare, încetarea regimului de cote 
pentru sfecla de zahăr trebuie cuplată cu 
o reformă și cu eliminarea tarifelor la 
import pentru trestia de zahăr. În plus, 
natura monopolistă a capacității de 
procesare în anumite state membre poate 
determina denaturări ale pieței și bariere 
pentru cultivatori. Totuși, investițiile în 
capacitatea de procesare vizează un 
termen lung și, prin urmare, eliminarea 
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cotelor la sfecla de zahăr ar trebui să 
includă o perioadă de tranziție adecvată 
pentru a asigura continuitatea fără 
probleme a sectorului de zahăr în general 
și pentru a asigura o anumită certitudine 
a investițiilor în ceea ce privește 
sprijinirea creșterii capacității de 
procesare. Orice eliminare a cotelor 
pentru sfecla de zahăr trebuie corelată cu 
eliminarea structurilor tarifare la 
importurile de trestie de zahăr. În acest 
sens, deși se salută ambiția Comisiei 
Europene de a stabili o dată în anul 2015 
pentru eliminarea cotelor pentru sfecla de 
zahăr, aceasta trebuie să fie însoțită de o 
evaluare deplină și permanentă a 
impactului, care să includă consecințele 
pentru piața unică și piața mondială. 
Pentru a asigura certitudinea 
aprovizionării consumatorilor europeni, 
modificările cotelor de sfeclă de zahăr ar 
trebui să fie însoțite de eliminarea 
barierelor tarifare pentru importurile de 
trestie de zahăr. Așadar, ar putea fi 
necesar să se amâne termenul din 2015 
pentru cotele de sfeclă de zahăr, însă 
această amânare nu trebuie să 
prelungească regimul după anul 2020.

Or. en

Amendamentul 488
Britta Reimers, George Lyon

Propunere de regulament
Considerentul 83 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(83a) Pentru a asigura o concurență 
echitabilă și diversitatea ofertei din 
sectorul de zahăr al UE, Comisia trebuie 
să asigure un echilibru corect al 
drepturilor și obligațiilor între 
producătorii de sfeclă de zahăr și de 
trestie de zahăr. În cazul în care 
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importurile de zahăr din țările partenere 
care beneficiază de un regim preferențial 
nu ating nivelurile estimate, Comisia ar 
trebui să permită importuri suplimentare 
fără taxe pentru a se asigura că piața 
zahărului din UE dispune de materie 
primă suficientă.

Or. en

Justificare

At the time of the 2006 sugar reforms, the Commission forecasted that raw cane sugar 
imports would rise to 3.5mt per year by 2012. As a result there has been a significant 
increase in cane refining capacity. However, imports from preferential partners have fallen 
well short of anticipated levels, leaving refiners without access to sufficient raw materials. In 
order to ensure a diversity of supply in the EU sugar sector and a fair balance of rights and 
obligations between producers of cane and beet sugar, the Commission should be required to 
permit additional imports at zero duty where imports fall below anticipated levels.

Amendamentul 489
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propunere de regulament
Considerentul 83 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(83a) Prezentul regulament ar trebui să 
asigure, întrucât este esențial să o facă, 
faptul că statele membre pot recupera 
cotele aferente producției de sfeclă de 
zahăr pentru rafinarea zahărului, fapt ce 
se aplică în mod deosebit țărilor care și-au 
pierdut cotele și, în prezent, sunt complet 
dependente de importuri pentru materia 
primă de procesat. De asemenea, 
regulamentul ar trebui să garanteze un 
acces echitabil la materii prime pentru 
producția de zahăr.

Or. pt
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Amendamentul 490
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 83 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(83a) Ca instrument de reglementare a 
pieței, regimul de cote ar trebui menținut 
și îmbunătățit.

Or. fr

Amendamentul 491
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 84 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84a) Pentru a le permite producătorilor 
de sfeclă să încheie perioada de adaptare 
la reforma profundă realizată în 2006 în 
sectorul zahărului și pentru a continua 
eforturile de creștere a competitivității 
depuse de atunci, o versiune revizuită a 
actualului regim de cote ar trebui să fie 
prelungită până la sfârșitul anului de 
comercializare 2019-2020, în cazul în 
care aplicarea cotelor nu ia sfârșit în 
2015, conform planurilor. Regimul 
revizuit ar trebui să permită tuturor 
statelor membre să beneficieze de cotele 
de zahăr dacă doresc acest lucru. 
Sprijinul Uniunii ar trebui să fie 
direcționat către extinderea industriei 
zahărului în UE, iar asistența ar trebui să 
fie furnizată pentru costurile de demarare 
a procesării zahărului în statele membre. 
Cu toate acestea, tensiunile considerabile 
recurente observate pe piața europeană a 
zahărului impun instituirea unui 
mecanism care, atât timp cât este necesar, 
să recalifice în mod automat zahărul peste 
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cotă în zahăr căruia i se aplică o cotă, 
permițând astfel menținerea echilibrului 
structural al acestei piețe.

Or. en

Justificare

Dat fiind că producția proprie de zahăr a UE reprezintă numai 85 %, este necesară 
extinderea industriei.

Amendamentul 492
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Considerentul 84 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84a) Pentru a le permite producătorilor 
de sfeclă să încheie perioada de adaptare 
la reforma profundă realizată în 2006 în 
sectorul zahărului și pentru a continua 
eforturile de creștere a competitivității 
depuse de atunci, actualul regim de cote 
ar trebui să fie prelungit până la sfârșitul 
anului de comercializare 2019-2020. Cu 
toate acestea, tensiunile observate pe piața 
europeană a zahărului demonstrează 
necesitatea introducerii unui mecanism 
care să permită, atât timp cât este necesar, 
ca zahărul peste cotă să fie pus la 
dispoziție pe piață în mod automat, 
permițând astfel menținerea echilibrului 
structural al acestei piețe.

Or. pl

Justificare

Acest amendament oficializează situația actuală permițând punerea la dispoziție pe piața UE 
a unor cantități de zahăr peste cotă. Scopul este de a asigura claritate juridică și stabilitate 
pe piață. În mod specific, decizia de a pune la dispoziție (și nu de a reclasifica) zahărul peste 
cotă ar trebui să se bazeze pe o analiză a datelor cantitative.
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Amendamentul 493
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Considerentul 84 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84a) Pentru a le permite producătorilor 
de sfeclă de zahăr să încheie perioada de 
adaptare la reforma profundă realizată 
în 2006 în sectorul zahărului și pentru a 
continua eforturile de creștere a 
competitivității depuse de atunci, actualul 
regim de cote ar trebui să fie prelungit 
până la sfârșitul anului de 
comercializare 2019-2020. Cu toate 
acestea, tensiunile acute recurente 
observate pe piața europeană a zahărului 
impun introducerea unui mecanism pe 
baza căruia zahărul peste cotă să fie 
inclus, în mod automat și pe toată 
perioada necesară, în zahărul căruia i se 
aplică o cotă, permițând astfel menținerea 
echilibrului structural al pieței.

Or. de

Amendamentul 494
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Considerentul 84 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84a) Pentru a le permite producătorilor 
de sfeclă să încheie perioada de adaptare 
la reforma profundă realizată în 2006 în 
sectorul zahărului și pentru a continua 
eforturile de creștere a competitivității 
depuse de atunci, actualul regim de cote 
ar trebui să fie prelungit până la sfârșitul 
anului de comercializare 2019-2020. Cu 
toate acestea, tensiunile observate pe piața 
europeană a zahărului impun instituirea 
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unui mecanism care, atât timp cât este 
necesar, să permită eliberarea automată a 
zahărului peste cotă pe piață, pentru 
menținerea echilibrului structural al 
acestei piețe.

Or. en

Justificare

Acest amendament oficializează situația actuală permițând eliberarea pe piața UE a unor 
cantități de zahăr peste cotă. Amendamentul a fost proiectat să asigure claritate juridică și 
stabilitatea pieței. În special, decizia de a elibera (și nu de a recalifica) zahărul peste cotă ar 
trebui să se bazeze pe analiza datelor cantitative (și nu pe „tensiunile considerabile
recurente”, termeni care ar putea face obiectul interpretării).

Amendamentul 495
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Considerentul 84 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84a) Pentru a le permite producătorilor 
de sfeclă să încheie perioada de adaptare 
la reforma profundă realizată în 2006 în 
sectorul zahărului și pentru a continua 
eforturile de creștere a competitivității 
depuse de atunci, actualul regim de cote 
ar trebui să fie prelungit până la sfârșitul 
anului de comercializare 2019-2020. Cu 
toate acestea, tensiunile observate pe piața 
europeană a zahărului demonstrează 
necesitatea introducerii unui mecanism 
care să permită, atât timp cât este necesar, 
ca zahărul peste cotă să fie introdus pe 
piață în mod automat, permițând astfel 
menținerea echilibrului structural al 
acestei piețe.

Or. fr
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Amendamentul 496
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 84 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84a) Pentru a le permite producătorilor 
de sfeclă și de trestie de zahăr să continue 
perioada de adaptare la reforma profundă 
realizată în 2006 în sectorul zahărului, 
precum și eforturile de creștere a 
competitivității depuse de atunci, actualul 
regim de cote ar trebui să fie prelungit 
până la sfârșitul anului de 
comercializare 2019-2020. Cu toate 
acestea, presiunile acute și recurente 
observate pe piața europeană a zahărului 
prevăd necesitatea unui mecanism care să 
permită recalificarea automată, atât timp 
cât este necesară, a zahărului peste cotă 
în zahăr căruia i se aplică o cotă, 
permițând astfel echilibrul structural al 
acestei piețe.

Or. fr

Amendamentul 497
Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 84 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84a) În vederea eliminării finale și 
definitive a regimului de cote începând cu 
anul 2020, înainte de 1 iulie 2018 Comisia 
ar trebui să prezinte Parlamentului și 
Consiliului un raport privind măsurile 
adecvate de eliminare a regimului de cote 
și măsurile necesare pentru asigurarea 
continuității sectorului.

Or. en
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Amendamentul 498
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 84 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84a) Înainte de 1 iulie 2018, Comisia ar 
trebui să prezinte Parlamentului și 
Consiliului un raport privind procedurile 
corespunzătoare pentru eliminarea 
actualului regim de cote și pentru viitorul 
sectorului după anul 2020, care să 
conțină toate propunerile necesare 
pregătirii întregului sector pentru ceea ce 
va urma după 2020.

Or. fr

Amendamentul 499
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 84 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84a) Pentru a alinia regimul de import 
pentru zahăr și izoglucoză al UE cu 
reforma realizată în sectorul zahărului în 
anul 2006, precum și cu încheierea 
regimului de cote, Comisia ar trebui să 
modifice Tariful Vamal Comun pentru 
următoarele produse: (a) zahăr cu codul 
NC 1701; (b) izoglucoză cu codurile NC 
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 și 
1702 90 30. Până la încheierea regimului 
de cote, Comisia ar trebui să poată 
suspenda tarifele la import în cazul 
deficitelor de aprovizionare.

Or. en
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Justificare

Încheierea regimului de cote de zahăr va necesita în continuare adaptarea regimului de 
import al UE pentru a evita concentrarea excesivă a ofertei și a permite acces suficient la 
materii prime pe piețele deficitare. Până atunci, poate fi necesară suspendarea tarifelor la 
import pe o bază ad-hoc în cazul deficitelor de aprovizionare, în vederea protejării 
competitivității industriei alimentare europene și a rafinatorilor de zahăr europeni.

Amendamentul 500
Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Considerentul 84 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84a) Pentru a alinia regimul de import 
pentru zahăr și izoglucoză al UE cu 
reforma realizată în sectorul zahărului în 
anul 2006, precum și cu încheierea 
regimului de cote, Comisia ar trebui să 
modifice Tariful Vamal Comun pentru 
următoarele produse: (a) zahăr cu codul 
NC 1701; (b) izoglucoză cu codurile NC 
1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 și 
1702 90 30. Până la încheierea regimului 
de cote, Comisia ar trebui să poată 
suspenda tarifele la import în cazul 
deficitelor de aprovizionare.

Or. en

Amendamentul 501
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Considerentul 84 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84a) Pentru a asigura o concurență 
echitabilă și diversitatea ofertei din 
sectorul de zahăr al UE, Comisia trebuie 
să asigure un echilibru corect al 
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drepturilor și obligațiilor între 
producătorii de sfeclă de zahăr și de 
trestie de zahăr. În cazul în care 
importurile de zahăr din țările partenere 
care beneficiază de un regim preferențial 
nu ating nivelurile estimate, Comisia ar 
trebui să permită importuri suplimentare 
fără taxe pentru a se asigura că piața 
zahărului din UE dispune de materie 
primă suficientă.

Or. en

Amendamentul 502
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Considerentul 84 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84a) Pentru a ține seama de 
caracteristicile specifice ale sectorului 
zahărului, Comisia trebuie să asigure un 
echilibru corect al drepturilor și 
obligațiilor între producătorii din sectorul 
zahărului din UE, astfel încât să 
garanteze că toate părțile interesate au 
acces la materii prime în mod egal.

Or. en

Amendamentul 503
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 84 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84a) Pentru a ține seama de 
caracteristicile specifice ale sectorului 
zahărului, Comisia trebuie să asigure un 
echilibru corect al drepturilor și 



AM\907930RO.doc 43/169 PE492.801v01-00

RO

obligațiilor între producătorii din sectorul 
zahărului din UE, astfel încât să 
garanteze că toate părțile interesate au 
acces la materii prime în mod egal.

Or. en

Amendamentul 504
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Considerentul 84 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84b) De asemenea, Comisia ar trebui să 
prezinte Parlamentului European și 
Consiliului, până la 1 iulie 2018, un 
raport privind mecanismele adecvate 
pentru perioada ulterioară posibilei 
întreruperi a regimului actual de cote și 
pentru viitorul sectorului după anul 2020, 
stabilind și propuneri referitoare la modul 
în care întregul sector se poate pregăti 
pentru perioada post-2020.

Or. de

Amendamentul 505
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Considerentul 84 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84b) Înainte de 1 iulie 2018, Comisia ar 
trebui să prezinte Parlamentului și 
Consiliului un raport privind procedurile 
corespunzătoare pentru eliminarea 
actualului regim de cote și pentru viitorul 
sectorului după anul 2020, care să 
conțină toate propunerile necesare 
pregătirii întregului sector pentru ceea ce 
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va urma după 2020.

Or. fr

Amendamentul 506
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Considerentul 84 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84b) Înainte de 1 iulie 2018, Comisia ar 
trebui să prezinte Parlamentului și 
Consiliului un raport privind procedurile 
corespunzătoare de ieșire din actualul 
regim de cote după anul 2020. Acest 
raport ar trebui să includă toate 
propunerile necesare pregătirii întregului 
sector pentru ceea ce va urma după 2020.

Or. pl

Justificare

OCP actuală pentru sectorul zahărului ar trebui extinsă cel puțin până în anul 2020 pentru a 
permite sectorului european al zahărului să își optimizeze eficiența și să își îmbunătățească 
competitivitatea cu scopul de a contracara instabilitatea caracteristică pieței mondiale a 
zahărului, asigurând provizii stabile în Comunitate, respectând obligațiile internaționale ale 
UE și asigurând o distribuție echitabilă a valorii adăugate în cadrul lanțului de producție.

Amendamentul 507
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Considerentul 84 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84b) În conformitate cu articolul 349 din 
tratat, ar trebui să se ia în considerare 
situația specifică a sectorului zahărului 
din regiunile cele mai îndepărtate și ar 
trebui să se furnizeze în continuare sprijin 
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pentru supraviețuirea sectorului. Comisia 
nu ar trebui, în niciun caz, să adopte 
măsuri contrare intereselor sectorului 
zahărului din cele mai îndepărtate 
regiuni, ci să țină seama îndeosebi de 
interesele producătorilor și să găsească 
soluții care să le permită crescătorilor de 
trestie de zahăr să obțină venituri decente.

Or. fr

Amendamentul 508
Jim Higgins, Astrid Lulling, Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 85

Textul propus de Comisie Amendamentul

(85) Organizațiile de producători și 
asociațiile acestora pot juca un rol util în 
concentrarea ofertei și în promovarea 
bunelor practici. Organizațiile 
interprofesionale pot juca un rol important 
în facilitarea dialogului dintre actorii din 
lanțul de aprovizionare și în promovarea 
bunelor practici și a transparenței pieței. 
Normele existente referitoare la definirea și 
recunoașterea acestor organizații și a 
asociațiilor lor, aplicabile în anumite 
sectoare, trebuie, așadar, armonizate, 
raționalizate și extinse pentru a prevedea 
recunoașterea la cerere în baza statutelor 
stabilite în dreptul UE în toate sectoarele.

(85) Organizațiile de producători și 
asociațiile acestora pot juca un rol util în 
concentrarea ofertei și în promovarea 
bunelor practici. Recunoaște faptul că 
trebuie să se depună eforturi mai 
susținute pentru a consolida și mai mult 
poziția organizațiilor de producători din 
anumite state membre. Organizațiile 
interprofesionale pot juca un rol important 
în facilitarea dialogului dintre actorii din 
lanțul de aprovizionare și în promovarea 
bunelor practici și a transparenței pieței. 
Normele existente referitoare la definirea și 
recunoașterea acestor organizații și a 
asociațiilor lor, aplicabile în anumite 
sectoare, ar trebui, așadar, armonizate, 
raționalizate și extinse pentru a prevedea 
recunoașterea la cerere în baza statutelor 
stabilite în dreptul UE în toate sectoarele.

Or. en

Amendamentul 509
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de regulament
Considerentul 85

Textul propus de Comisie Amendamentul

(85) Organizațiile de producători și 
asociațiile acestora pot juca un rol util în 
concentrarea ofertei și în promovarea 
bunelor practici. Organizațiile 
interprofesionale pot juca un rol important 
în facilitarea dialogului dintre actorii din 
lanțul de aprovizionare și în promovarea 
bunelor practici și a transparenței pieței. 
Normele existente referitoare la definirea și 
recunoașterea acestor organizații și a 
asociațiilor lor, aplicabile în anumite 
sectoare, trebuie, așadar, armonizate, 
raționalizate și extinse pentru a prevedea 
recunoașterea la cerere în baza statutelor 
stabilite în dreptul UE în toate sectoarele.

(85) Organizațiile de producători și 
asociațiile acestora pot juca un rol util în 
concentrarea ofertei, în îmbunătățirea 
comercializării, în corectarea 
dezechilibrelor la nivelul lanțului de 
valori și în promovarea bunelor practici. 
Organizațiile interprofesionale pot juca un 
rol important în facilitarea dialogului dintre 
actorii din lanțul de aprovizionare și în 
promovarea bunelor practici și a 
transparenței pieței. Normele existente 
referitoare la definirea și recunoașterea 
acestor organizații și a asociațiilor lor, 
aplicabile în anumite sectoare, ar trebui, 
așadar, armonizate, raționalizate și extinse 
pentru a prevedea recunoașterea la cerere 
în baza statutelor stabilite în dreptul UE în 
toate sectoarele.

Or. es

Justificare

Organizațiile de producători pot juca roluri care sunt deja jucate de rapoarte, experți ai 
Comisiei și grupuri la nivel înalt.

Amendamentul 510
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Considerentul 85 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(85a) Datele colectate de Rețeaua de 
informații contabile agricole ar trebui 
luate în considerare la formularea 
studiilor și a cercetărilor ce vizează 
prevenirea crizelor în diverse sectoare 
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agricole, dat fiind faptul că acestea 
reflectă modul în care funcționează 
exploatațiile. Aceste date ar trebui să 
reprezinte un instrument util pentru 
prevenirea și gestionarea crizelor.

Or. it

Amendamentul 511
George Lyon

Propunere de regulament
Considerentul 85 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(85a) În vederea încheierii sistemului de 
drepturi de plantare și pentru a 
îmbunătăți și a stabiliza funcționarea 
pieței comune a vinurilor, organizațiile 
interprofesionale din sectorul vinicol 
trebuie să aibă posibilitatea de a adopta de 
decizii de gestionare a potențialului 
producției. Sunt necesare dispoziții 
specifice prin care să se confere 
organizațiilor interprofesionale 
reprezentative din sectorul vinicol 
competența de a gestiona potențialul 
producției.

Or. en

Amendamentul 512
Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

(87) În ceea ce privește sectorul plantelor 
vii, al cărnii de vită și mânzat, al cărnii de 
porc, al cărnii de oaie și de capră, al 
ouălor și cărnii de pasăre, trebuie să se 

(87) În ceea ce îi privește pe toți fermierii 
care produc unul sau mai multe dintre 
produsele enumerate în anexa I, ar trebui
să se prevadă posibilitatea de a adopta 
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prevadă posibilitatea de a adopta anumite 
măsuri pentru a facilita adaptarea ofertei 
la cerințele pieței, ceea ce ar putea 
contribui la stabilizarea piețelor și la 
garantarea unui nivel de viață decent 
pentru comunitatea agricolă în cauză.

anumite măsuri pentru a asigura un nivel 
de viață decent. Acest lucru înseamnă, de 
exemplu, că fermierii activi ar trebui să 
primească un preț rezonabil și echitabil 
pentru produsele lor, care să includă 
compensații pentru investițiile în materie 
de sustenabilitate.

Or. en

Amendamentul 513
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 87

Textul propus de Comisie Amendamentul

(87) În ceea ce privește sectorul plantelor 
vii, al cărnii de vită și mânzat, al cărnii de 
porc, al cărnii de oaie și de capră, al ouălor 
și cărnii de pasăre, trebuie să se prevadă 
posibilitatea de a adopta anumite măsuri 
pentru a facilita adaptarea ofertei la 
cerințele pieței, ceea ce ar putea contribui 
la stabilizarea piețelor și la garantarea unui 
nivel de viață decent pentru comunitatea 
agricolă în cauză.

(87) În ceea ce privește sectorul plantelor 
vii, al cărnii de vită și mânzat, al cărnii de 
porc, al cărnii de oaie și de capră, al cărnii 
de iepure, al ouălor și cărnii de pasăre, ar 
trebui să se prevadă posibilitatea de a 
adopta anumite măsuri pentru a facilita 
adaptarea ofertei la cerințele pieței, ceea ce 
ar putea contribui la stabilizarea piețelor și 
la garantarea unui nivel de viață decent 
pentru comunitatea agricolă în cauză.

Or. es

Amendamentul 514
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Considerentul 88

Textul propus de Comisie Amendamentul

(88) În scopul de a încuraja inițiativele 
organizațiilor de producători, ale 
asociațiilor acestora și ale organizațiilor 
interprofesionale de a facilita adaptarea 
ofertei la cerințele pieței, cu excepția 

(88) În scopul de a încuraja inițiativele 
organizațiilor de producători, ale 
asociațiilor acestora și ale organizațiilor 
interprofesionale de a facilita adaptarea 
ofertei la cerințele pieței, cu excepția 
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inițiativei privind retragerea de pe piață, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta anumite acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
măsurile privind sectorul plantelor vii, al 
cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc, al 
cărnii de oaie și de capră, al ouălor și al 
cărnii de pasăre cu scopul de a îmbunătăți 
calitatea, de a promova o mai bună 
organizare a producției, a prelucrării și a 
comercializării, de a facilita înregistrarea 
tendințelor prețurilor de piață și de a 
permite elaborarea unor previziuni pe 
termen scurt și lung pe baza mijloacelor de 
producție utilizate.

inițiativei privind retragerea de pe piață, ar 
trebui să se delege Comisiei competența de 
a adopta anumite acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
măsurile privind sectorul plantelor vii, al 
cărnii de vită și mânzat, al cărnii de porc, al 
cărnii de oaie și de capră, al cărnii de 
iepure, al ouălor și al cărnii de pasăre cu 
scopul de a îmbunătăți calitatea, de a 
promova o mai bună organizare a 
producției, a prelucrării și a 
comercializării, de a facilita înregistrarea 
tendințelor prețurilor de piață și de a 
permite elaborarea unor previziuni pe 
termen scurt și lung pe baza mijloacelor de 
producție utilizate.

Or. es

Amendamentul 515
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 89 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(89a) Regimul de cote de lapte va rămâne 
în vigoare până la găsirea unor mijloace 
pentru a menține un echilibru pe piață, 
pentru ca Uniunea să fie aprovizionată în 
permanență cu lapte și produse lactate și 
pentru a minimiza efectele negative care 
ar putea apărea la nivel regional, local, în 
special în regiunile care depind în mare 
măsură de producția de lapte, precum și 
la nivel național.

Or. pt

Amendamentul 516
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Considerentul 89 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(89b) În sensul considerentului anterior, 
Comisia ar trebui să efectueze evaluări 
detaliate ale impactului măsurilor 
destinate să mențină un echilibru pe 
piață, să asigure aprovizionarea 
permanentă cu lapte și produse lactate a 
pieței Uniunii și să minimizeze efectele 
negative care ar putea apărea la nivel 
local, regional, în special în regiunile care 
depind în mare măsură de producția de 
lapte, precum și la nivel național, ca 
urmare a modificărilor pe piață care ar 
putea fi generate de eliminarea cotelor.

Or. pt

Amendamentul 517
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 90 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(90a) În unele state membre, valoarea 
adăugată este distribuită într-un mod 
foarte dezechilibrat de-a lungul lanțului 
de aprovizionare, nivelul scăzut al 
prețurilor de producător fiind de mult 
timp o problemă. Pentru a îmbunătăți 
prețurile de producător în beneficiul 
producătorilor, susținând astfel distribuția 
echitabilă și adecvată a valorii adăugate 
de-a lungul lanțului, statele membre ar 
trebui să aibă posibilitatea de a interveni 
în diferite forme, de exemplu prin 
stabilirea unor marje maxime pentru 
fiecare agent al lanțului.

Or. pt
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Amendamentul 518
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 91

Textul propus de Comisie Amendamentul

(91) Pentru a asigura o dezvoltare rațională 
a producției și a asigura astfel un nivel de 
viață decent producătorilor de produse 
lactate, trebuie consolidată puterea lor de 
negociere cu prelucrătorii, ceea ce ar duce 
la o distribuție mai echitabilă a valorii 
adăugate de-a lungul lanțului de 
aprovizionare. Prin urmare, pentru a 
îndeplini aceste obiective ale PAC, trebuie
adoptată o dispoziție în temeiul 
articolului 42 și al articolului 43 
alineatul (2) din tratat cu scopul de a 
permite organizațiilor de producători 
constituite de fermierii producători de 
produse lactate sau asociațiilor acestora să 
negocieze clauzele contractuale, inclusiv 
prețul, pentru o parte din producția 
membrilor săi sau pentru toată producția 
membrilor săi care dețin o fermă 
producătoare de produse lactate. În 
vederea menținerii unei concurențe 
eficiente pe piața produselor lactate, 
această posibilitate trebuie să fie supusă 
unor limite cantitative adecvate.

(91) Pentru a asigura o dezvoltare rațională 
a producției și a asigura astfel un nivel de 
viață decent producătorilor de produse 
lactate, ar trebui consolidată puterea lor de 
negociere cu prelucrătorii, ceea ce ar duce 
la o distribuție mai echitabilă a valorii 
adăugate de-a lungul lanțului de 
aprovizionare. Prin urmare, pentru a 
îndeplini aceste obiective ale PAC, ar 
trebui adoptată o dispoziție în temeiul 
articolului 42 și al articolului 43 
alineatul (2) din tratat cu scopul de a 
permite organizațiilor de producători 
constituite de fermierii producători de 
produse lactate sau asociațiilor acestora să 
negocieze clauzele contractuale, inclusiv 
prețurile, care în niciun caz nu ar trebui 
să fie prea scăzute pentru a acoperi 
costurile de producție și a permite 
fermierilor o remunerație decentă pentru 
munca lor, pentru o parte din producția 
membrilor lor sau pentru toată producția 
membrilor lor care dețin o fermă 
producătoare de produse lactate. În acest 
scop, ar trebui instituit un Birou european 
al laptelui pentru a monitoriza în 
permanență tendințele manifestate de 
prețurile cantităților produse și pentru a 
aplica un preț de producție de bază.

Or. fr

Amendamentul 519
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de regulament
Considerentul 91

Textul propus de Comisie Amendamentul

(91) Pentru a asigura o dezvoltare 
rațională a producției și a asigura astfel un 
nivel de viață decent producătorilor de 
produse lactate, trebuie consolidată 
puterea lor de negociere cu prelucrătorii, 
ceea ce ar duce la o distribuție mai 
echitabilă a valorii adăugate de-a lungul 
lanțului de aprovizionare. Prin urmare, 
pentru a îndeplini aceste obiective ale 
PAC, trebuie adoptată o dispoziție în 
temeiul articolului 42 și al articolului 43 
alineatul (2) din tratat cu scopul de a 
permite organizațiilor de producători 
constituite de fermierii producători de 
produse lactate sau asociațiilor acestora să 
negocieze clauzele contractuale, inclusiv 
prețul, pentru o parte din producția 
membrilor săi sau pentru toată producția 
membrilor săi care dețin o fermă 
producătoare de produse lactate. În 
vederea menținerii unei concurențe 
eficiente pe piața produselor lactate, 
această posibilitate trebuie să fie supusă 
unor limite cantitative adecvate.

(91) Pentru a asigura o dezvoltare viabilă a 
producției și a asigura astfel un nivel de 
viață decent fermierilor, ar trebui
consolidată puterea lor de negociere cu 
potențialii cumpărători, ceea ce ar duce la 
o distribuție mai echitabilă a valorii 
adăugate de-a lungul lanțului de 
aprovizionare. Prin urmare, pentru a 
îndeplini aceste obiective ale PAC, ar 
trebui adoptată o dispoziție în temeiul 
articolului 42 și al articolului 43 
alineatul (2) din tratat cu scopul de a 
permite organizațiilor de producători 
constituite din fermieri sau din asociații 
ale acestora să negocieze clauzele tuturor 
contractelor, inclusiv prețul, pentru o parte 
din producția membrilor lor sau pentru 
toată producția membrilor lor cu un 
cumpărător, astfel încât cumpărătorii fie 
împiedicați să impună prețuri mai scăzute 
decât costurile de producție.

Or. es

Justificare

Principiile de bază prevăzute în pachetul privind laptele [Regulamentul (UE) nr. 261/2012] 
trebuie să se aplice tuturor tranzacțiilor din sector.

Amendamentul 520
Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 91

Textul propus de Comisie Amendamentul

(91) Pentru a asigura o dezvoltare rațională (91) Pentru a asigura o dezvoltare rațională
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a producției și a asigura astfel un nivel de 
viață decent producătorilor de produse 
lactate, trebuie consolidată puterea lor de 
negociere cu prelucrătorii, ceea ce ar duce 
la o distribuție mai echitabilă a valorii 
adăugate de-a lungul lanțului de 
aprovizionare. Prin urmare, pentru a 
îndeplini aceste obiective ale PAC, trebuie
adoptată o dispoziție în temeiul 
articolului 42 și al articolului 43 
alineatul (2) din tratat cu scopul de a 
permite organizațiilor de producători 
constituite de fermierii producători de 
produse lactate sau asociațiilor acestora să 
negocieze clauzele contractuale, inclusiv 
prețul, pentru o parte din producția 
membrilor săi sau pentru toată producția 
membrilor săi care dețin o fermă 
producătoare de produse lactate. În vederea 
menținerii unei concurențe eficiente pe 
piața produselor lactate, această 
posibilitate trebuie să fie supusă unor 
limite cantitative adecvate.

și sustenabilă a producției și a asigura 
astfel un nivel de viață decent fermierilor 
activi, ar trebui consolidată puterea lor de 
negociere cu prelucrătorii, ceea ce ar duce 
la o distribuție mai echitabilă a valorii 
adăugate de-a lungul lanțului de 
aprovizionare. Prin urmare, pentru a 
îndeplini aceste obiective ale PAC, ar 
trebui adoptată o dispoziție în temeiul 
articolului 42 și al articolului 43 
alineatul (2) din tratat cu scopul de a 
permite organizațiilor de producători 
constituite de fermierii activi sau 
asociațiilor acestora să negocieze clauzele 
contractuale, inclusiv prețul, pentru o parte 
din producția membrilor lor sau pentru 
toată producția membrilor lor care dețin o 
fermă producătoare de produse lactate. În 
vederea menținerii unei concurențe 
eficiente pe piață, această posibilitate ar 
trebui să fie supusă unor limite cantitative 
adecvate.

Or. en

Amendamentul 521
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 91

Textul propus de Comisie Amendamentul

(91) Pentru a asigura o dezvoltare rațională 
a producției și a asigura astfel un nivel de 
viață decent producătorilor de produse 
lactate, trebuie consolidată puterea lor de 
negociere cu prelucrătorii, ceea ce ar duce 
la o distribuție mai echitabilă a valorii 
adăugate de-a lungul lanțului de 
aprovizionare. Prin urmare, pentru a 
îndeplini aceste obiective ale PAC, trebuie
adoptată o dispoziție în temeiul 
articolului 42 și al articolului 43 
alineatul (2) din tratat cu scopul de a 

(91) Pentru a asigura o dezvoltare rațională 
a producției și a asigura astfel un nivel de 
viață decent producătorilor de produse 
lactate, ar trebui consolidată puterea lor de 
negociere cu prelucrătorii, ceea ce ar duce 
la o distribuție mai echitabilă a valorii 
adăugate de-a lungul lanțului de 
aprovizionare. Prin urmare, pentru a 
îndeplini aceste obiective ale PAC, ar 
trebui adoptată o dispoziție în temeiul 
articolului 42 și al articolului 43 
alineatul (2) din tratat cu scopul de a 
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permite organizațiilor de producători 
constituite de fermierii producători de 
produse lactate sau asociațiilor acestora să 
negocieze clauzele contractuale, inclusiv 
prețul, pentru o parte din producția 
membrilor săi sau pentru toată producția 
membrilor săi care dețin o fermă 
producătoare de produse lactate. În vederea 
menținerii unei concurențe eficiente pe 
piața produselor lactate, această posibilitate 
trebuie să fie supusă unor limite cantitative 
adecvate.

permite organizațiilor de producători 
constituite de fermierii producători de 
produse lactate sau asociațiilor acestora să 
negocieze clauzele contractuale, inclusiv 
prețul, pentru o parte din producția 
membrilor lor sau pentru toată producția 
membrilor lor care dețin o fermă 
producătoare de produse lactate. În vederea 
menținerii unei concurențe eficiente pe 
piața produselor lactate, această posibilitate 
ar trebui să fie supusă unor limite 
cantitative adecvate. Această dispoziție ar 
trebui să se aplice întregului lanț de 
aprovizionare, prin urmare și 
cooperativelor.

Or. fr

Justificare

Numai organizațiile de producători constituite de fermieri ar trebui să poată negocia la nivel 
colectiv. Aceste negocieri sunt esențiale pentru o distribuție mai echitabilă a valorii adăugate 
de-a lungul lanțului de aprovizionare, astfel penalizând puternic producătorii.

Amendamentul 522
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 91 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(91a) Comisia ar trebui să propună 
măsuri pentru a asigura continuitatea 
sectorului laptelui și produselor lactate 
înainte de eliminarea cotelor în 2015, în 
conformitate cu angajamentele asumate 
în 2008. Pentru ca statele membre care se 
confruntă cu dificultăți să beneficieze de 
o abordare mai flexibilă, ar putea fi avute 
în vedere mai multe opțiuni, inclusiv o 
ajustare a conținutului minim de grăsime 
din unt sau o reducere liniară a prelevării 
suplimentare înainte de anul 2015.

Or. en
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Amendamentul 523
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 91 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(91a) Pentru ca producătorii să 
beneficieze în mod sigur de o parte 
echitabilă din venitul distribuit de-a 
lungul lanțului de aprovizionare cu 
alimente, politicile Uniunii trebuie să 
includă și relațiile contractuale stabilite 
între etapele de procesare și de distribuire, 
cuprinzând toate relațiile contractuale 
existente de-a lungul lanțului în cadrul 
unei abordări cuprinzătoare, pentru a 
transforma partea echitabilă într-un 
obiectiv realizabil.

Or. pt

Amendamentul 524
Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 93

Textul propus de Comisie Amendamentul

(93) Pentru a se asigura că obiectivele și 
responsabilitățile organizațiilor de 
producători, ale asociațiilor organizațiilor 
de producători, ale organizațiilor 
interprofesionale și ale organizațiilor de 
operatori sunt definite în mod clar astfel 
încât să contribuie la eficacitatea 
inițiativelor acestora, pentru a ține seama 
de specificul fiecărui sector și a asigura 
respectarea concurenței și buna funcționare 
a organizării comune a piețelor, trebuie să 
se delege Comisiei competența de a adopta 
anumite acte în conformitate cu 

(93) Pentru a se asigura că obiectivele și 
responsabilitățile organizațiilor de 
producători (inclusiv ale cooperativelor 
fermierilor), ale asociațiilor organizațiilor 
de producători, ale organizațiilor 
interprofesionale și ale organizațiilor de 
operatori sunt definite în mod clar astfel 
încât să contribuie la eficacitatea 
inițiativelor acestora, pentru a ține seama 
de specificul fiecărui sector, pentru a 
asigura respectarea concurenței și buna 
funcționare a organizării comune a 
piețelor, precum și pentru a proteja 
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articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
norme referitoare la: obiectivele specifice 
care pot fi urmărite, trebuie sau nu trebuie 
urmărite de aceste organizații și asociații, 
inclusiv derogările de la cele enumerate în 
prezentul regulament; actul constitutiv, 
recunoașterea, structura, personalitatea 
juridică, afilierea, dimensiunea, 
responsabilitatea și activitățile acestor 
organizații și asociații, efectele care decurg 
din recunoaștere, din retragerea 
recunoașterii și din fuziuni; organizațiile și 
asociațiile transnaționale; externalizarea 
activităților și punerea la dispoziție, de 
către organizații sau asociații, a unor 
mijloace tehnice; volumul minim sau 
valoarea minimă a producției 
comercializabile a organizațiilor sau 
asociațiilor; extinderea aplicării anumitor 
norme ale organizațiilor la operatori 
nemembri și plata obligatorie de cotizații 
de către operatorii nemembri, inclusiv o 
listă cu norme de producție mai stricte care 
poate fi extinsă, cerințe suplimentare 
privind reprezentativitatea, zonele 
economice în cauză, inclusiv examinarea 
definiției lor de către Comisie, perioadele 
minime în care normele trebuie să se aplice 
înainte de extinderea aplicării lor, 
persoanele sau organizațiile cărora li se pot 
aplica normele sau contribuțiile, precum și 
situațiile în care Comisia poate solicita ca 
extinderea aplicării normelor sau a 
contribuțiilor obligatorii să fie refuzată sau 
retrasă.

anumite bunuri publice, precum mediul, 
sănătatea publică, standardele sociale, 
clima, sănătatea și bunăstarea animală și 
peisajul, ar trebui să se delege Comisiei 
competența de a adopta anumite acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, în 
ceea ce privește norme referitoare la: 
obiectivele specifice care pot fi urmărite, 
trebuie sau nu trebuie urmărite de aceste 
organizații și asociații, inclusiv derogările 
de la cele enumerate în prezentul 
regulament; actul constitutiv, 
recunoașterea, structura, personalitatea 
juridică, afilierea, dimensiunea, 
responsabilitatea și activitățile acestor 
organizații și asociații, efectele care decurg 
din recunoaștere, din retragerea 
recunoașterii și din fuziuni; organizațiile și 
asociațiile transnaționale; externalizarea 
activităților și punerea la dispoziție, de 
către organizații sau asociații, a unor 
mijloace tehnice; volumul minim sau 
valoarea minimă a producției 
comercializabile a organizațiilor sau 
asociațiilor; extinderea aplicării anumitor 
norme ale organizațiilor la operatori 
nemembri și plata obligatorie de cotizații 
de către operatorii nemembri, inclusiv o 
listă cu norme de producție mai stricte care 
poate fi extinsă, cerințe suplimentare 
privind reprezentativitatea, zonele 
economice în cauză, inclusiv examinarea 
definiției lor de către Comisie, perioadele 
minime în care normele ar trebui să se 
aplice înainte de extinderea aplicării lor, 
persoanele sau organizațiile cărora li se pot 
aplica normele sau contribuțiile, precum și 
situațiile în care Comisia poate solicita ca 
extinderea aplicării normelor sau a 
contribuțiilor obligatorii să fie refuzată sau 
retrasă.

Or. en

Amendamentul 525
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Propunere de regulament
Considerentul 94

Textul propus de Comisie Amendamentul

(94) O piață unică implică un regim de 
schimburi comerciale la frontierele externe 
ale Uniunii. Acest regim trebuie să 
cuprindă taxe la import și restituiri la 
export și, în principiu, trebuie să permită 
stabilizarea pieței Uniunii. Regimul de 
schimburi comerciale trebuie să se bazeze 
pe angajamentele luate în cadrul 
negocierilor comerciale multilaterale din 
cadrul Rundei Uruguay și al acordurilor 
bilaterale.

(94) O piață unică implică un regim de 
schimburi comerciale la frontierele externe 
ale Uniunii. Acest regim ar trebui să 
cuprindă taxe la import. Regimul de 
schimburi comerciale ar trebui să se 
bazeze pe angajamentele luate în cadrul 
negocierilor comerciale multilaterale din 
cadrul Rundei Uruguay și al acordurilor 
bilaterale.

Or. en

Amendamentul 526
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 94

Textul propus de Comisie Amendamentul

(94) O piață unică implică un regim de 
schimburi comerciale la frontierele externe 
ale Uniunii. Acest regim trebuie să 
cuprindă taxe la import și restituiri la 
export și, în principiu, trebuie să permită 
stabilizarea pieței Uniunii. Regimul de 
schimburi comerciale trebuie să se bazeze 
pe angajamentele luate în cadrul 
negocierilor comerciale multilaterale din 
cadrul Rundei Uruguay și al acordurilor 
bilaterale.

(94) O piață unică implică un regim de 
schimburi comerciale la frontierele externe 
ale Uniunii. Acest regim ar trebui să 
cuprindă taxe la import și restituiri la 
export și, în principiu, ar trebui să permită 
stabilizarea pieței Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 527
José Bové
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 94

Textul propus de Comisie Amendamentul

(94) O piață unică implică un regim de 
schimburi comerciale la frontierele externe 
ale Uniunii. Acest regim trebuie să 
cuprindă taxe la import și restituiri la 
export și, în principiu, trebuie să permită 
stabilizarea pieței Uniunii. Regimul de 
schimburi comerciale trebuie să se bazeze 
pe angajamentele luate în cadrul 
negocierilor comerciale multilaterale din 
cadrul Rundei Uruguay și al acordurilor 
bilaterale.

(94) O piață unică implică un regim de 
schimburi comerciale la frontierele externe 
ale Uniunii. Acest regim ar trebui să 
cuprindă taxe la import. Regimul de 
schimburi comerciale ar trebui să se 
bazeze pe angajamentele luate în cadrul 
negocierilor comerciale multilaterale din 
cadrul Rundei Uruguay și al acordurilor 
bilaterale.

Or. fr

Amendamentul 528
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Considerentul 94

Textul propus de Comisie Amendamentul

(94) O piață unică implică un regim de 
schimburi comerciale la frontierele externe 
ale Uniunii. Acest regim trebuie să 
cuprindă taxe la import și restituiri la 
export și, în principiu, trebuie să permită 
stabilizarea pieței Uniunii. Regimul de 
schimburi comerciale trebuie să se bazeze 
pe angajamentele luate în cadrul 
negocierilor comerciale multilaterale din 
cadrul Rundei Uruguay și al acordurilor 
bilaterale.

(94) O piață unică implică un regim de 
schimburi comerciale la frontierele externe 
ale Uniunii. Acest sistem ar trebui să 
cuprindă taxe la import și, în principiu, ar 
trebui să permită stabilizarea pieței 
Uniunii. Regimul de schimburi comerciale 
ar trebui să se bazeze pe angajamentele 
luate în cadrul negocierilor comerciale 
multilaterale din cadrul Rundei Uruguay și 
al acordurilor bilaterale.

Or. en
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Amendamentul 529
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Propunere de regulament
Considerentul 94

Textul propus de Comisie Amendamentul

(94) O piață unică implică un regim de 
schimburi comerciale la frontierele externe 
ale Uniunii. Acest regim trebuie să 
cuprindă taxe la import și restituiri la 
export și, în principiu, trebuie să permită 
stabilizarea pieței Uniunii. Regimul de 
schimburi comerciale trebuie să se bazeze 
pe angajamentele luate în cadrul 
negocierilor comerciale multilaterale din 
cadrul Rundei Uruguay și al acordurilor 
bilaterale.

(94) O piață unică implică un regim de 
schimburi comerciale la frontierele externe 
ale Uniunii. Acest regim ar trebui să 
cuprindă taxe la import și restituiri la 
export și, în principiu, ar trebui să permită 
stabilizarea pieței Uniunii, fără a afecta 
negativ piețele din țările în curs de
dezvoltare. Regimul de schimburi 
comerciale ar trebui să se bazeze pe 
angajamentele luate în cadrul negocierilor 
comerciale multilaterale din cadrul Rundei 
Uruguay și al acordurilor bilaterale.

Or. en

Justificare

Este important să se asigure că subvențiile la export nu împiedică dezvoltarea sectoarelor 
agricole din țările în curs de dezvoltare prin subminarea prețurilor de producție locale.

Amendamentul 530
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Considerentul 94 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(94a) Cu toate acestea, punerea în 
aplicare a acordurilor internaționale nu 
ar trebui să elimine obligația de aplica 
principiul reciprocității, în special la nivel 
tarifar, fitosanitar și de mediu și ar trebui 
să fie în deplină conformitate cu 
mecanismele prețului de intrare, cu taxele 
specifice suplimentare și cu taxele 



PE492.801v01-00 60/169 AM\907930RO.doc

RO

compensatorii.

Or. it

Amendamentul 531
Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Considerentul 94 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(94a) Cu toate acestea, punerea în 
aplicare a acordurilor internaționale nu 
ar trebui să elimine obligația de aplica 
principiul reciprocității, în special la nivel 
tarifar, al sănătății, fitosanitar, de mediu 
și al bunăstării animale, și ar trebui să fie 
în deplină conformitate cu mecanismele 
prețului de intrare, cu taxele specifice 
suplimentare și cu taxele compensatorii.

Or. fr

Amendamentul 532
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 98

Textul propus de Comisie Amendamentul

(98) Elementele esențiale ale taxelor 
vamale aplicabile produselor agricole, 
care reflectă acordurile OMC și 
acordurile bilaterale, sunt stabilite în 
Tariful Vamal Comun. Trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
măsuri pentru calcularea detaliată a 
taxelor de import în temeiul acestor 
elemente esențiale.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 533
Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 103 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(103a) Cu scopul de a facilita dezvoltarea 
și creșterea economiei ecologice, precum 
și de a preveni posibilele efecte negative 
asupra pieței produselor industriale 
ecologice a Uniunii, ar trebui să se adopte 
măsuri pentru ca producătorii de produse 
industriale ecologice să aibă acces la o 
aprovizionare sigură cu materii prime 
agricole la prețuri competitive la nivel 
global. În cazul în care materiile prime 
agricole sunt importante în Uniune fără 
tarife la import pentru utilizarea în 
producția de produse industriale 
ecologice, ar trebui să se adopte măsuri 
care să garanteze utilizarea materiilor 
prime în scopul declarat.

Or. en

Justificare

O industrie ecologică va fi un sector important în realizarea unei economii ecologice. În 
această privință, grupul la nivel înalt privind „Competitivitatea industriei chimice europene” 
a recomandat eliminarea sau reducerea tarifelor la import pentru materiile prime agricole 
regenerabile folosite în industria chimică. Acest sector se va dezvolta în țările în care are 
acces sigur la materii prime la prețuri competitive la nivel global.

Amendamentul 534
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 105

Textul propus de Comisie Amendamentul

(105) Regimul taxelor vamale permite (105) Regimul taxelor vamale permite 
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renunțarea la oricare alte măsuri de 
protecție la frontierele externe ale Uniunii. 
Piața internă și mecanismul de taxe ar 
putea, în condiții excepționale, să se 
dovedească inadecvate. În asemenea 
cazuri, pentru ca piața Uniunii să nu devină 
vulnerabilă la perturbările care pot apărea, 
Uniunea trebuie să fie în măsură să ia de 
îndată toate măsurile necesare. Aceste 
măsuri trebuie să fie conforme cu 
angajamentele internaționale ale Uniunii.

renunțarea la oricare alte măsuri de 
protecție la frontierele externe ale Uniunii. 
Piața internă și mecanismul de taxe ar 
putea, în condiții excepționale, să se 
dovedească inadecvate. În asemenea 
cazuri, pentru ca piața Uniunii să nu devină 
vulnerabilă la perturbările care pot apărea, 
Uniunea ar trebui să fie în măsură să ia de 
îndată toate măsurile necesare. Aceste 
măsuri ar trebui să fie conforme cu 
angajamentele internaționale ale Uniunii, 
asigurând, în același timp, respectarea 
suveranității alimentare a acesteia.

Or. fr

Amendamentul 535
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Åsa Westlund, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Considerentul 106 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(106a) Uniunea nu va mai utiliza 
subvențiile la export pentru produsele 
agricole și va continua să își coordoneze 
eforturile alături de principalii 
producători agricoli mondiali în vederea 
eliminării subvențiilor care denaturează 
comerțul. Noua politică agricolă comună 
trebuie să fie aliniată la conceptul de 
coerență a politicii pentru dezvoltare al 
UE pentru a atinge un nivel rezonabil de 
independență alimentară în țările în curs 
de dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 536
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Considerentul 106 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(106a) Restituirile la export pot reprezenta 
un important instrument de sprijin și de 
gestionare a crizelor pe piața agricolă. 
Modul și forma în care restituirile la 
export pot fi folosite în acest sens în viitor 
ar trebui să fie stabilite sub auspiciile 
OMC și pe baza principiului reciprocității.

Or. de

Amendamentul 537
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

(107) Prevederea posibilității de a acorda, 
la exportul către țări terțe, restituiri 
calculate pe baza diferenței dintre 
prețurile practicate în Uniune și cele 
practicate pe piața mondială și cuprinse 
în limitele fixate de angajamentele 
asumate în cadrul OMC trebuie să 
asigure participarea Uniunii la comerțul 
internațional cu anumite produse 
reglementate de prezentul regulament. 
Exporturile care fac obiectul unor 
subvenții trebuie supuse unor limite 
exprimate în termeni de valoare și 
cantitate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 538
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 107
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(107) Prevederea posibilității de a acorda, 
la exportul către țări terțe, restituiri 
calculate pe baza diferenței dintre 
prețurile practicate în Uniune și cele 
practicate pe piața mondială și cuprinse 
în limitele fixate de angajamentele 
asumate în cadrul OMC trebuie să 
asigure participarea Uniunii la comerțul 
internațional cu anumite produse 
reglementate de prezentul regulament. 
Exporturile care fac obiectul unor 
subvenții trebuie supuse unor limite 
exprimate în termeni de valoare și 
cantitate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 539
Britta Reimers, George Lyon

Propunere de regulament
Considerentul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

(107) Prevederea posibilității de a acorda, 
la exportul către țări terțe, restituiri 
calculate pe baza diferenței dintre 
prețurile practicate în Uniune și cele 
practicate pe piața mondială și cuprinse 
în limitele fixate de angajamentele 
asumate în cadrul OMC trebuie să 
asigure participarea Uniunii la comerțul 
internațional cu anumite produse 
reglementate de prezentul regulament. 
Exporturile care fac obiectul unor 
subvenții trebuie supuse unor limite 
exprimate în termeni de valoare și 
cantitate.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 540
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

(107) Prevederea posibilității de a acorda, 
la exportul către țări terțe, restituiri 
calculate pe baza diferenței dintre 
prețurile practicate în Uniune și cele 
practicate pe piața mondială și cuprinse 
în limitele fixate de angajamentele 
asumate în cadrul OMC trebuie să 
asigure participarea Uniunii la comerțul 
internațional cu anumite produse 
reglementate de prezentul regulament. 
Exporturile care fac obiectul unor 
subvenții trebuie supuse unor limite 
exprimate în termeni de valoare și 
cantitate.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 541
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Considerentul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

(107) Prevederea posibilității de a acorda, 
la exportul către țări terțe, restituiri 
calculate pe baza diferenței dintre prețurile 
practicate în Uniune și cele practicate pe 
piața mondială și cuprinse în limitele fixate 
de angajamentele asumate în cadrul OMC 
trebuie să asigure participarea Uniunii la 
comerțul internațional cu anumite 
produse reglementate de prezentul 
regulament. Exporturile care fac obiectul 
unor subvenții trebuie supuse unor limite 
exprimate în termeni de valoare și 

(107) Prevederea posibilității de a acorda, 
la exportul către țări terțe, restituiri 
calculate pe baza diferenței dintre prețurile 
practicate în Uniune și cele practicate pe 
piața mondială și cuprinse în limitele fixate 
de angajamentele asumate în cadrul OMC 
ar trebui să fie reținută ca rubrică 
bugetară pentru că poate reprezenta un 
important instrument de sprijin și de 
gestionare a crizelor pe piața agricolă.
Modul și forma în care restituirile la 
export pot fi folosite în acest sens în viitor 
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cantitate. ar trebui să fie stabilite sub auspiciile 
OMC și pe baza principiului reciprocității.

Or. de

Amendamentul 542
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Considerentul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

(107) Prevederea posibilității de a acorda, 
la exportul către țări terțe, restituiri 
calculate pe baza diferenței dintre prețurile 
practicate în Uniune și cele practicate pe 
piața mondială și cuprinse în limitele fixate 
de angajamentele asumate în cadrul OMC 
trebuie să asigure participarea Uniunii la 
comerțul internațional cu anumite 
produse reglementate de prezentul 
regulament. Exporturile care fac obiectul 
unor subvenții trebuie supuse unor limite 
exprimate în termeni de valoare și 
cantitate.

(107) Prevederea posibilității de a acorda, 
la exportul către țări terțe, restituiri 
calculate pe baza diferenței dintre prețurile 
practicate în Uniune și cele practicate pe 
piața mondială și cuprinse în limitele fixate 
de angajamentele asumate în cadrul OMC 
ar trebui să fie menținută, întrucât 
restituirile la export sunt, printre altele, 
un important instrument de gestionare a 
crizelor. Viitorul restituirilor la export ca 
instrument de gestionare a pieței ar trebui 
să fie decis în cadrul OMC, pe baza 
reciprocității. Restituirile la export care 
fac obiectul unor subvenții ar trebui supuse 
unor limite exprimate în termeni de valoare 
și cantitate.

Or. en

Justificare

Restituirile la export nu ar trebui să fie eliminate unilateral de Uniunea Europeană, câtă 
vreme partenerii săi comerciali prevăd restituiri la export sau instrumente similare de 
gestionare a pieței. Viitorul restituirilor la export ar trebui să fie decis în cadrul OMC, pe 
baza reciprocității.

Amendamentul 543
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Considerentul 107
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(107) Prevederea posibilității de a acorda, 
la exportul către țări terțe, restituiri 
calculate pe baza diferenței dintre prețurile 
practicate în Uniune și cele practicate pe 
piața mondială și cuprinse în limitele fixate 
de angajamentele asumate în cadrul OMC 
trebuie să asigure participarea Uniunii la 
comerțul internațional cu anumite produse 
reglementate de prezentul regulament. 
Exporturile care fac obiectul unor subvenții 
trebuie supuse unor limite exprimate în 
termeni de valoare și cantitate.

(107) Prevederea posibilității de a acorda, 
la exportul către țări terțe, restituiri 
calculate pe baza diferenței dintre prețurile 
practicate în Uniune și cele practicate pe 
piața mondială și cuprinse în limitele fixate 
de angajamentele asumate în cadrul OMC 
ar trebui să asigure participarea Uniunii la 
comerțul internațional cu anumite produse 
reglementate de prezentul regulament, care 
se confruntă cu unele condiții de piață 
deosebit de dificile. Exporturile care fac 
obiectul unor subvenții ar trebui supuse 
unor limite exprimate în termeni de valoare 
și cantitate.

Or. pl

Amendamentul 544
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

(107) Prevederea posibilității de a acorda, 
la exportul către țări terțe, restituiri 
calculate pe baza diferenței dintre prețurile 
practicate în Uniune și cele practicate pe 
piața mondială și cuprinse în limitele fixate 
de angajamentele asumate în cadrul OMC 
trebuie să asigure participarea Uniunii la 
comerțul internațional cu anumite produse 
reglementate de prezentul regulament. 
Exporturile care fac obiectul unor subvenții 
trebuie supuse unor limite exprimate în 
termeni de valoare și cantitate.

(107) Prevederea posibilității de a acorda, 
la exportul către țări terțe, restituiri 
calculate pe baza diferenței dintre prețurile 
practicate în Uniune și cele practicate pe 
piața mondială și cuprinse în limitele fixate 
de angajamentele asumate în cadrul OMC 
ar trebui să asigure participarea Uniunii la 
comerțul internațional cu anumite produse 
reglementate de prezentul regulament. 
Exporturile care fac obiectul unor subvenții 
ar trebui supuse unor limite exprimate în 
termeni de valoare și cantitate, după ce s-a 
verificat că acestea nu contribuie la 
distrugerea suveranității alimentare a 
țărilor destinatare.

Or. fr



PE492.801v01-00 68/169 AM\907930RO.doc

RO

Amendamentul 545
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Propunere de regulament
Considerentul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

(107) Prevederea posibilității de a acorda, 
la exportul către țări terțe, restituiri 
calculate pe baza diferenței dintre prețurile 
practicate în Uniune și cele practicate pe 
piața mondială și cuprinse în limitele fixate 
de angajamentele asumate în cadrul OMC 
trebuie să asigure participarea Uniunii la 
comerțul internațional cu anumite produse 
reglementate de prezentul regulament. 
Exporturile care fac obiectul unor subvenții 
trebuie supuse unor limite exprimate în 
termeni de valoare și cantitate.

(107) Prevederea posibilității de a acorda, 
la exportul către țări terțe, restituiri 
calculate pe baza diferenței dintre prețurile 
practicate în Uniune și cele practicate pe 
piața mondială și cuprinse în limitele fixate 
de angajamentele asumate în cadrul OMC 
ar trebui să asigure participarea Uniunii la 
comerțul internațional cu anumite produse 
reglementate de prezentul regulament. 
Exporturile care fac obiectul unor subvenții 
ar trebui supuse unor limite exprimate în 
termeni de valoare și cantitate și nu ar 
trebui să pună în pericol dezvoltarea 
economiilor și sectoarelor agricole ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

Or. en

Justificare

Este important să se asigure că subvențiile la export nu împiedică dezvoltarea sectoarelor 
agricole din țările în curs de dezvoltare prin subminarea prețurilor de producție locale.

Amendamentul 546
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 108

Textul propus de Comisie Amendamentul

(108) La stabilirea restituirilor la export, 
trebuie să se asigure respectarea limitelor 
exprimate în termeni de valoare prin 
monitorizarea plăților în temeiul 
normelor referitoare la Fondul european 

eliminat
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de garantare agricolă. Monitorizarea 
poate fi facilitată impunând stabilirea 
obligatorie în avans a restituirilor la 
export, prevăzând, în același timp, 
posibilitatea, în cazul restituirilor 
diferențiate, de a schimba destinația 
prevăzută în interiorul unei zone 
geografice în care se aplică o rată unică 
de restituire la export. În cazul schimbării 
destinației, este necesar să se plătească 
restituirea la export aplicabilă destinației 
reale, plafonând-o la nivelul valorii care 
se aplică destinației stabilite în prealabil.

Or. en

Amendamentul 547
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 108

Textul propus de Comisie Amendamentul

(108) La stabilirea restituirilor la export, 
trebuie să se asigure respectarea limitelor 
exprimate în termeni de valoare prin 
monitorizarea plăților în temeiul 
normelor referitoare la Fondul european 
de garantare agricolă. Monitorizarea 
poate fi facilitată impunând stabilirea 
obligatorie în avans a restituirilor la 
export, prevăzând, în același timp, 
posibilitatea, în cazul restituirilor 
diferențiate, de a schimba destinația 
prevăzută în interiorul unei zone 
geografice în care se aplică o rată unică 
de restituire la export. În cazul schimbării 
destinației, este necesar să se plătească 
restituirea la export aplicabilă destinației 
reale, plafonând-o la nivelul valorii care 
se aplică destinației stabilite în prealabil.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 548
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 108

Textul propus de Comisie Amendamentul

(108) La stabilirea restituirilor la export, 
trebuie să se asigure respectarea limitelor 
exprimate în termeni de valoare prin 
monitorizarea plăților în temeiul 
normelor referitoare la Fondul european 
de garantare agricolă. Monitorizarea 
poate fi facilitată impunând stabilirea 
obligatorie în avans a restituirilor la 
export, prevăzând, în același timp, 
posibilitatea, în cazul restituirilor 
diferențiate, de a schimba destinația 
prevăzută în interiorul unei zone 
geografice în care se aplică o rată unică 
de restituire la export. În cazul schimbării 
destinației, este necesar să se plătească 
restituirea la export aplicabilă destinației 
reale, plafonând-o la nivelul valorii care 
se aplică destinației stabilite în prealabil.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 549
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 108

Textul propus de Comisie Amendamentul

(108) La stabilirea restituirilor la export, 
trebuie să se asigure respectarea limitelor 
exprimate în termeni de valoare prin 
monitorizarea plăților în temeiul 
normelor referitoare la Fondul european 
de garantare agricolă. Monitorizarea 
poate fi facilitată impunând stabilirea 
obligatorie în avans a restituirilor la 

eliminat
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export, prevăzând, în același timp, 
posibilitatea, în cazul restituirilor 
diferențiate, de a schimba destinația 
prevăzută în interiorul unei zone 
geografice în care se aplică o rată unică 
de restituire la export. În cazul schimbării 
destinației, este necesar să se plătească 
restituirea la export aplicabilă destinației 
reale, plafonând-o la nivelul valorii care 
se aplică destinației stabilite în prealabil.

Or. fr

Amendamentul 550
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 109

Textul propus de Comisie Amendamentul

(109) Trebuie asigurată respectarea 
limitelor cantitative cu ajutorul unui 
sistem de monitorizare fiabil și eficace. În 
acest scop, este necesar ca restituirile la 
export să fie acordate numai dacă există o 
licență de export. Acordarea restituirilor 
la export în limitele disponibile trebuie să 
se efectueze în funcție de situația specială 
a fiecăruia dintre produsele respective. 
Trebuie acceptate excepții de la această 
regulă doar pentru produsele prelucrate 
care nu figurează în anexa I la tratat, 
cărora nu li se aplică limite exprimate în 
volum. Este necesar să se prevadă 
posibilitatea de a deroga de la respectarea 
strictă a normelor de gestionare în cazul 
în care exporturile care beneficiază de 
restituiri nu sunt susceptibile de a depăși 
limitele cantitative fixate.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 551
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 109

Textul propus de Comisie Amendamentul

(109) Trebuie asigurată respectarea 
limitelor cantitative cu ajutorul unui 
sistem de monitorizare fiabil și eficace. În 
acest scop, este necesar ca restituirile la 
export să fie acordate numai dacă există o 
licență de export. Acordarea restituirilor 
la export în limitele disponibile trebuie să 
se efectueze în funcție de situația specială 
a fiecăruia dintre produsele respective. 
Trebuie acceptate excepții de la această 
regulă doar pentru produsele prelucrate 
care nu figurează în anexa I la tratat, 
cărora nu li se aplică limite exprimate în 
volum. Este necesar să se prevadă 
posibilitatea de a deroga de la respectarea 
strictă a normelor de gestionare în cazul 
în care exporturile care beneficiază de 
restituiri nu sunt susceptibile de a depăși 
limitele cantitative fixate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 552
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 109

Textul propus de Comisie Amendamentul

(109) Trebuie asigurată respectarea 
limitelor cantitative cu ajutorul unui 
sistem de monitorizare fiabil și eficace. În 
acest scop, este necesar ca restituirile la 
export să fie acordate numai dacă există o 
licență de export. Acordarea restituirilor 
la export în limitele disponibile trebuie să 

eliminat
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se efectueze în funcție de situația specială 
a fiecăruia dintre produsele respective. 
Trebuie acceptate excepții de la această 
regulă doar pentru produsele prelucrate 
care nu figurează în anexa I la tratat, 
cărora nu li se aplică limite exprimate în 
volum. Este necesar să se prevadă 
posibilitatea de a deroga de la respectarea 
strictă a normelor de gestionare în cazul 
în care exporturile care beneficiază de 
restituiri nu sunt susceptibile de a depăși 
limitele cantitative fixate.

Or. fr

Amendamentul 553
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

(110) În cazul exportului de animale vii 
din specia bovină, trebuie să se prevadă 
ca acordarea și plata restituirilor la export 
să fie condiționate de respectarea 
dispozițiilor prevăzute de legislația 
Uniunii în materie de bunăstare a 
animalelor, în special în ceea ce privește 
protecția animalelor în timpul 
transportului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 554
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

(110) În cazul exportului de animale vii eliminat
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din specia bovină, trebuie să se prevadă 
ca acordarea și plata restituirilor la export 
să fie condiționate de respectarea 
dispozițiilor prevăzute de legislația 
Uniunii în materie de bunăstare a 
animalelor, în special în ceea ce privește 
protecția animalelor în timpul 
transportului.

Or. en

Amendamentul 555
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

(110) În cazul exportului de animale vii 
din specia bovină, trebuie să se prevadă 
ca acordarea și plata restituirilor la export 
să fie condiționate de respectarea 
dispozițiilor prevăzute de legislația 
Uniunii în materie de bunăstare a 
animalelor, în special în ceea ce privește 
protecția animalelor în timpul 
transportului.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 556
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 111

Textul propus de Comisie Amendamentul

(111) Pentru a asigura egalitatea 
accesului exportatorilor la restituirile la 
export pentru produsele agricole 
reglementate de prezentul regulament, 

eliminat
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trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta anumite acte în conformitate 
cu articolul 290 din tratat în ceea ce 
privește aplicarea anumitor norme 
referitoare la produsele agricole 
produselor exportate sub forma unor 
mărfuri prelucrate.

Or. en

Amendamentul 557
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 111

Textul propus de Comisie Amendamentul

(111) Pentru a asigura egalitatea 
accesului exportatorilor la restituirile la 
export pentru produsele agricole 
reglementate de prezentul regulament, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta anumite acte în conformitate 
cu articolul 290 din tratat în ceea ce 
privește aplicarea anumitor norme 
referitoare la produsele agricole 
produselor exportate sub forma unor 
mărfuri prelucrate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 558
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 111

Textul propus de Comisie Amendamentul

(111) Pentru a asigura egalitatea 
accesului exportatorilor la restituirile la 
export pentru produsele agricole 

eliminat
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reglementate de prezentul regulament, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta anumite acte în conformitate 
cu articolul 290 din tratat în ceea ce 
privește aplicarea anumitor norme 
referitoare la produsele agricole 
produselor exportate sub forma unor 
mărfuri prelucrate.

Or. fr

Amendamentul 559
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 112

Textul propus de Comisie Amendamentul

(112) Pentru a încuraja exportatorii să 
respecte condițiile în materie de bunăstare 
a animalelor și pentru a permite 
autorităților competente să verifice 
cheltuirea corectă a restituirilor la export 
dacă acestea sunt condiționate de 
respectarea cerințelor în materie de 
bunăstare a animalelor, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
anumite acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
cerințele în materie de bunăstare a 
animalelor în afara teritoriului vamal al 
Uniunii, inclusiv utilizarea unor terțe 
părți independente.

eliminat

Or. en

Amendamentul 560
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 112
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(112) Pentru a încuraja exportatorii să 
respecte condițiile în materie de bunăstare 
a animalelor și pentru a permite 
autorităților competente să verifice 
cheltuirea corectă a restituirilor la export 
dacă acestea sunt condiționate de 
respectarea cerințelor în materie de 
bunăstare a animalelor, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
anumite acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
cerințele în materie de bunăstare a 
animalelor în afara teritoriului vamal al 
Uniunii, inclusiv utilizarea unor terțe părți 
independente.

(112) Pentru a încuraja exportatorii să 
respecte condițiile în materie de bunăstare 
a animalelor, ar trebui să se delege 
Comisiei competența de a adopta anumite 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește cerințele în 
materie de bunăstare a animalelor în afara 
teritoriului vamal al Uniunii, inclusiv 
utilizarea unor terțe părți independente.

Or. en

Amendamentul 561
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 112

Textul propus de Comisie Amendamentul

(112) Pentru a încuraja exportatorii să 
respecte condițiile în materie de bunăstare 
a animalelor și pentru a permite 
autorităților competente să verifice 
cheltuirea corectă a restituirilor la export 
dacă acestea sunt condiționate de 
respectarea cerințelor în materie de 
bunăstare a animalelor, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
anumite acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
cerințele în materie de bunăstare a 
animalelor în afara teritoriului vamal al 
Uniunii, inclusiv utilizarea unor terțe părți 
independente.

(112) Pentru a încuraja exportatorii să 
respecte condițiile în materie de bunăstare 
a animalelor, ar trebui să se delege 
Comisiei competența de a adopta anumite 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește cerințele în 
materie de bunăstare a animalelor în afara 
teritoriului vamal al Uniunii, inclusiv 
utilizarea unor terțe părți independente.
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Or. fr

Amendamentul 562
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 113

Textul propus de Comisie Amendamentul

(113) Pentru a se asigura că operatorii își 
respectă obligațiile care le revin atunci 
când participă la procedurile de licitație, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta anumite acte în conformitate 
cu articolul 290 din tratat în legătură cu 
stabilirea condiției principale pentru 
eliberarea garanțiilor aferente licențelor 
în cazul restituirilor la export atribuite 
prin licitație.

eliminat

Or. en

Amendamentul 563
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 113

Textul propus de Comisie Amendamentul

(113) Pentru a se asigura că operatorii își 
respectă obligațiile care le revin atunci 
când participă la procedurile de licitație, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta anumite acte în conformitate 
cu articolul 290 din tratat în legătură cu 
stabilirea condiției principale pentru 
eliberarea garanțiilor aferente licențelor 
în cazul restituirilor la export atribuite 
prin licitație.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 564
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 113

Textul propus de Comisie Amendamentul

(113) Pentru a se asigura că operatorii își 
respectă obligațiile care le revin atunci 
când participă la procedurile de licitație, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta anumite acte în conformitate 
cu articolul 290 din tratat în legătură cu 
stabilirea condiției principale pentru 
eliberarea garanțiilor aferente licențelor 
în cazul restituirilor la export atribuite 
prin licitație.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 565
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 114

Textul propus de Comisie Amendamentul

(114) Pentru a reduce la minimum 
sarcina administrativă a operatorilor și a 
autorităților, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta anumite acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
privința unor acte prin care să stabilească 
pragurile sub care nu poate fi impusă 
obligația de a elibera sau de a prezenta o 
licență de export, să desemneze 
destinațiile sau operațiunile pentru care 
poate fi justificată o scutire de obligația de 
a prezenta o licență de export și să 
permită, în situații justificate, acordarea 
ex post de licențe de export.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 566
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 114

Textul propus de Comisie Amendamentul

(114) Pentru a reduce la minimum 
sarcina administrativă a operatorilor și a 
autorităților, trebuie să se delege Comisiei
competența de a adopta anumite acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
privința unor acte prin care să stabilească 
pragurile sub care nu poate fi impusă 
obligația de a elibera sau de a prezenta o 
licență de export, să desemneze 
destinațiile sau operațiunile pentru care 
poate fi justificată o scutire de obligația de 
a prezenta o licență de export și să 
permită, în situații justificate, acordarea 
ex post de licențe de export.

eliminat

Or. en

Amendamentul 567
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 114

Textul propus de Comisie Amendamentul

(114) Pentru a reduce la minimum 
sarcina administrativă a operatorilor și a 
autorităților, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta anumite acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
privința unor acte prin care să stabilească 
pragurile sub care nu poate fi impusă 
obligația de a elibera sau de a prezenta o 

eliminat
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licență de export, să desemneze 
destinațiile sau operațiunile pentru care 
poate fi justificată o scutire de obligația de 
a prezenta o licență de export și să 
permită, în situații justificate, acordarea 
ex post de licențe de export.

Or. fr

Amendamentul 568
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 115

Textul propus de Comisie Amendamentul

(115) Pentru a se adapta la situații 
practice care justifică eligibilitatea totală 
sau parțială a restituirilor la export și 
pentru a ajuta operatorii să facă față 
perioadei dintre depunerea cererii și plata 
finală a restituirii la export, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
anumite acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
măsuri referitoare la: o altă dată pentru 
restituire; consecințele asupra plății 
restituirii la export atunci când codul 
produsului sau destinația indicată pe o 
licență nu corespunde produsului sau 
destinației reale; plata în avans a 
restituirilor la export, inclusiv condițiile 
de constituire și de eliberare a unei 
garanții; controalele și documentele 
justificative în cazurile în care există 
îndoieli cu privire la destinația reală a 
produselor, inclusiv posibilitatea 
reimportării pe teritoriul vamal al 
Uniunii; destinațiile tratate ca destinații 
de export din Uniune, precum și 
includerea destinațiilor eligibile pentru 
restituiri la export pe teritoriul vamal al 
Uniunii.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 569
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 115

Textul propus de Comisie Amendamentul

(115) Pentru a se adapta la situații 
practice care justifică eligibilitatea totală 
sau parțială a restituirilor la export și 
pentru a ajuta operatorii să facă față 
perioadei dintre depunerea cererii și plata 
finală a restituirii la export, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
anumite acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
măsuri referitoare la: o altă dată pentru 
restituire; consecințele asupra plății 
restituirii la export atunci când codul 
produsului sau destinația indicată pe o 
licență nu corespunde produsului sau 
destinației reale; plata în avans a 
restituirilor la export, inclusiv condițiile 
de constituire și de eliberare a unei 
garanții; controalele și documentele 
justificative în cazurile în care există 
îndoieli cu privire la destinația reală a 
produselor, inclusiv posibilitatea 
reimportării pe teritoriul vamal al 
Uniunii; destinațiile tratate ca destinații 
de export din Uniune, precum și 
includerea destinațiilor eligibile pentru 
restituiri la export pe teritoriul vamal al 
Uniunii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 570
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 115
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(115) Pentru a se adapta la situații 
practice care justifică eligibilitatea totală 
sau parțială a restituirilor la export și 
pentru a ajuta operatorii să facă față 
perioadei dintre depunerea cererii și plata 
finală a restituirii la export, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
anumite acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
măsuri referitoare la: o altă dată pentru 
restituire; consecințele asupra plății 
restituirii la export atunci când codul 
produsului sau destinația indicată pe o 
licență nu corespunde produsului sau 
destinației reale; plata în avans a 
restituirilor la export, inclusiv condițiile 
de constituire și de eliberare a unei 
garanții; controalele și documentele 
justificative în cazurile în care există 
îndoieli cu privire la destinația reală a 
produselor, inclusiv posibilitatea 
reimportării pe teritoriul vamal al 
Uniunii; destinațiile tratate ca destinații 
de export din Uniune, precum și 
includerea destinațiilor eligibile pentru 
restituiri la export pe teritoriul vamal al 
Uniunii.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 571
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 116

Textul propus de Comisie Amendamentul

(116) Pentru a se asigura că produsele 
care beneficiază de restituiri la export 
sunt exportate în afara teritoriului vamal 
al Uniunii și pentru a se evita întoarcerea 
lor pe acest teritoriu, precum și pentru a 

eliminat
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reduce la minimum sarcina 
administrativă a operatorilor în ceea ce 
privește producerea și prezentarea dovezii 
că produsele care beneficiază de restituire 
au ajuns într-o țară de destinație eligibilă 
pentru restituiri diferențiate, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
anumite acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat cu privire la 
măsuri referitoare la: termenul limită 
până la care trebuie să se încheie ieșirea 
de pe teritoriul vamal al Uniunii, inclusiv 
termenul limită pentru întoarcerea 
temporară a produselor; prelucrarea la 
care pot fi supuse produsele care 
beneficiază de restituiri la export în 
respectiva perioadă; dovada că produsele 
au ajuns la o destinație eligibilă pentru 
restituiri diferențiate; pragurile de 
restituire și condițiile în care exportatorii 
pot fi scutiți de obligația de a prezenta 
respectiva dovadă; și condițiile de 
aprobare de către terți independenți a 
dovezii că produsele au ajuns la o 
destinație eligibilă pentru restituiri 
diferențiate.

Or. en

Amendamentul 572
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 116

Textul propus de Comisie Amendamentul

(116) Pentru a se asigura că produsele 
care beneficiază de restituiri la export 
sunt exportate în afara teritoriului vamal 
al Uniunii și pentru a se evita întoarcerea 
lor pe acest teritoriu, precum și pentru a 
reduce la minimum sarcina 
administrativă a operatorilor în ceea ce 
privește producerea și prezentarea dovezii 
că produsele care beneficiază de restituire 

eliminat
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au ajuns într-o țară de destinație eligibilă 
pentru restituiri diferențiate, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
anumite acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat cu privire la 
măsuri referitoare la: termenul limită 
până la care trebuie să se încheie ieșirea 
de pe teritoriul vamal al Uniunii, inclusiv 
termenul limită pentru întoarcerea 
temporară a produselor; prelucrarea la 
care pot fi supuse produsele care 
beneficiază de restituiri la export în 
respectiva perioadă; dovada că produsele 
au ajuns la o destinație eligibilă pentru 
restituiri diferențiate; pragurile de 
restituire și condițiile în care exportatorii 
pot fi scutiți de obligația de a prezenta 
respectiva dovadă; și condițiile de 
aprobare de către terți independenți a 
dovezii că produsele au ajuns la o 
destinație eligibilă pentru restituiri 
diferențiate.

Or. en

Amendamentul 573
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 116

Textul propus de Comisie Amendamentul

(116) Pentru a se asigura că produsele 
care beneficiază de restituiri la export 
sunt exportate în afara teritoriului vamal 
al Uniunii și pentru a se evita întoarcerea 
lor pe acest teritoriu, precum și pentru a 
reduce la minimum sarcina 
administrativă a operatorilor în ceea ce 
privește producerea și prezentarea dovezii 
că produsele care beneficiază de restituire 
au ajuns într-o țară de destinație eligibilă 
pentru restituiri diferențiate, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 

eliminat
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anumite acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat cu privire la 
măsuri referitoare la: termenul limită 
până la care trebuie să se încheie ieșirea 
de pe teritoriul vamal al Uniunii, inclusiv 
termenul limită pentru întoarcerea 
temporară a produselor; prelucrarea la 
care pot fi supuse produsele care 
beneficiază de restituiri la export în 
respectiva perioadă; dovada că produsele 
au ajuns la o destinație eligibilă pentru 
restituiri diferențiate; pragurile de 
restituire și condițiile în care exportatorii 
pot fi scutiți de obligația de a prezenta 
respectiva dovadă; și condițiile de 
aprobare de către terți independenți a 
dovezii că produsele au ajuns la o 
destinație eligibilă pentru restituiri 
diferențiate.

Or. fr

Amendamentul 574
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 116

Textul propus de Comisie Amendamentul

(116) Pentru a se asigura că produsele care 
beneficiază de restituiri la export sunt 
exportate în afara teritoriului vamal al 
Uniunii și pentru a se evita întoarcerea lor 
pe acest teritoriu, precum și pentru a 
reduce la minimum sarcina administrativă 
a operatorilor în ceea ce privește 
producerea și prezentarea dovezii că 
produsele care beneficiază de restituire au 
ajuns într-o țară de destinație eligibilă 
pentru restituiri diferențiate, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
anumite acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat cu privire la măsuri 
referitoare la: termenul limită până la care 
trebuie să se încheie ieșirea de pe teritoriul 

(116) Pentru a se asigura că produsele care 
beneficiază de restituiri la export sunt 
exportate în afara teritoriului vamal al 
Uniunii și pentru a se evita întoarcerea lor 
pe acest teritoriu, precum și pentru a 
reduce la minimum sarcina administrativă 
a operatorilor în ceea ce privește 
producerea și prezentarea dovezii că 
produsele care beneficiază de restituire au 
ajuns într-o țară de destinație eligibilă 
pentru restituiri diferențiate, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
anumite acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat cu privire la măsuri 
referitoare la: termenul limită până la care 
trebuie să se încheie ieșirea de pe teritoriul 
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vamal al Uniunii, inclusiv termenul limită 
pentru întoarcerea temporară a produselor; 
prelucrarea la care pot fi supuse produsele 
care beneficiază de restituiri la export în 
respectiva perioadă; dovada că produsele 
au ajuns la o destinație eligibilă pentru 
restituiri diferențiate; pragurile de restituire 
și condițiile în care exportatorii pot fi 
scutiți de obligația de a prezenta respectiva 
dovadă; și condițiile de aprobare de către 
terți independenți a dovezii că produsele au 
ajuns la o destinație eligibilă pentru 
restituiri diferențiate.

vamal al Uniunii, inclusiv termenul limită 
pentru întoarcerea temporară a produselor; 
prelucrarea la care pot fi supuse produsele 
care beneficiază de restituiri la export în 
respectiva perioadă; dovada că produsele 
au ajuns la o destinație eligibilă pentru 
restituiri diferențiate; pragurile de restituire 
și condițiile în care exportatorii pot fi 
scutiți de obligația de a prezenta respectiva 
dovadă; și condițiile de aprobare de către 
terți independenți a dovezii că produsele au 
ajuns la o destinație eligibilă pentru 
restituiri diferențiate. În fiecare caz, 
Comisia trebuie să se asigure că 
exporturile nu concurează cu producția 
locală în țările de destinație.

Or. fr

Amendamentul 575
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 117

Textul propus de Comisie Amendamentul

(117) Pentru a ține seama de 
particularitățile diverselor sectoare, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta anumite acte în conformitate 
cu articolul 290 din tratat în ceea ce 
privește cerințe și condiții specifice pentru 
operatori și produsele eligibile pentru o 
restituire la export, inclusiv, în special, 
definirea și caracteristicile produselor și 
stabilirea coeficienților pentru calcularea 
restituirilor la export.

eliminat

Or. en

Amendamentul 576
Ulrike Rodust, Brian Simpson, Åsa Westlund, Karin Kadenbach, Christel Schaldemose
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Propunere de regulament
Considerentul 117

Textul propus de Comisie Amendamentul

(117) Pentru a ține seama de 
particularitățile diverselor sectoare, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta anumite acte în conformitate 
cu articolul 290 din tratat în ceea ce 
privește cerințe și condiții specifice pentru 
operatori și produsele eligibile pentru o 
restituire la export, inclusiv, în special, 
definirea și caracteristicile produselor și 
stabilirea coeficienților pentru calcularea 
restituirilor la export.

eliminat

Or. en

Amendamentul 577
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 117

Textul propus de Comisie Amendamentul

(117) Pentru a ține seama de 
particularitățile diverselor sectoare, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta anumite acte în conformitate 
cu articolul 290 din tratat în ceea ce 
privește cerințe și condiții specifice pentru 
operatori și produsele eligibile pentru o 
restituire la export, inclusiv, în special, 
definirea și caracteristicile produselor și 
stabilirea coeficienților pentru calcularea 
restituirilor la export.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 578
Britta Reimers
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Propunere de regulament
Considerentul 120

Textul propus de Comisie Amendamentul

(120) În conformitate cu articolul 42 din 
tratat, dispozițiile tratatului referitoare la 
concurență se aplică producției și 
comercializării produselor agricole numai 
în măsura stabilită de legislația Uniunii în 
cadrul dispozițiilor de la articolul 43
alineatele (2) și (3) din tratat și în 
conformitate cu procedura prevăzută în 
aceste dispoziții.

(120) În conformitate cu articolul 42 din 
tratat, dispozițiile tratatului referitoare la 
concurență se aplică producției și 
comercializării produselor agricole numai 
în măsura stabilită de legislația Uniunii în 
cadrul dispozițiilor de la articolul 43
alineatul (2) din tratat și în conformitate cu 
procedura prevăzută în aceste dispoziții.

Or. en

Justificare

Articolul 43 alineatul (3) reprezintă excepția de la procedura legislativă ordinară prin care 
Consiliul adoptă măsuri privind stabilirea ajutoarelor, a prețurilor, a cantităților etc. Prin 
considerentul 120 se dorește ca măsurile privind concurența să fie luate prin codecizie, prin 
urmare acest amendament elimină referința la articolul 43 alineatul (3).

Amendamentul 579
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 123

Textul propus de Comisie Amendamentul

(123) Trebuie admisă o abordare specială 
în ceea ce privește anumite activități ale 
unor organizații interprofesionale, cu 
condiția ca acestea să nu ducă la 
împărțirea piețelor, să nu afecteze buna 
funcționare a OCP, să nu denatureze sau 
să elimine concurența, să nu implice 
stabilirea de prețuri sau să creeze 
discriminare.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 580
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Considerentul 128

Textul propus de Comisie Amendamentul

(128) În Finlanda, cultura sfeclei de zahăr 
se supune unor condiții geografice și 
climatice specifice al căror efect 
nefavorabil asupra sectorului se va adăuga
efectelor generale ale reformei din sectorul 
zahărului. Acest stat membru trebuie, prin 
urmare, să fie autorizat, în mod permanent, 
să efectueze plăți naționale către 
producătorii săi de sfeclă de zahăr.

(128) În regiunile aflate la nord de 
latitudinea 60°N sau la sud de latitudinea 
44°S, cultura sfeclei de zahăr se supune 
unor condiții geografice și climatice 
specifice al căror efect nefavorabil asupra 
sectorului se va adăuga efectelor generale 
ale reformei din sectorul zahărului. 
Anumite state membre ar trebui, prin 
urmare, să fie autorizate, în mod 
permanent, să efectueze plăți naționale 
către producătorii lor de sfeclă de zahăr.

Or. es

Amendamentul 581
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 132

Textul propus de Comisie Amendamentul

(132) Trebuie prevăzute măsuri speciale de 
intervenție pentru a se putea reacționa în 
mod eficient și concret la amenințările de 
perturbare a pieței. Trebuie definită sfera 
de aplicare a acestor măsuri.

(132) Ar trebui prevăzute măsuri speciale 
de intervenție pentru a se putea reacționa în 
mod eficient și concret la amenințările de 
perturbare a pieței. Ar trebui definită sfera 
de aplicare a acestor măsuri. Ar trebui 
instituite mecanisme ale clauzei de 
salvgardare pentru a rezista la 
dezechilibrele de pe piață.

Or. fr

Amendamentul 582
Hans-Peter Mayer
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Propunere de regulament
Considerentul 143

Textul propus de Comisie Amendamentul

(143) Comisia trebuie să adopte acte de 
punere în aplicare aplicabile imediat, în 
cazuri justificate în mod corespunzător, 
dacă acest lucru este necesar din motive de 
maximă urgență, privind adoptarea, 
modificarea sau revocarea unor măsuri de 
protecție ale Uniunii, suspendarea utilizării 
prelucrării sub control vamal sau a 
regimului de perfecționare activă sau 
pasivă, dacă se impune o reacție imediată 
la situația de pe piață, și care să soluționeze 
probleme specifice în caz de urgență, dacă 
această acțiune imediată este necesară 
pentru rezolvarea problemelor.

(143) Comisiei ar trebui să i se confere 
competența să adopte acte delegate 
aplicabile imediat, în conformitate cu 
articolul 161, în cazuri justificate în mod 
corespunzător, dacă acest lucru este 
necesar din motive de maximă urgență, 
privind adoptarea, modificarea sau 
revocarea unor măsuri de protecție ale 
Uniunii, suspendarea utilizării prelucrării 
sub control vamal sau a regimului de 
perfecționare activă sau pasivă, dacă se 
impune o reacție imediată la situația de pe 
piață, și care să soluționeze probleme 
specifice în caz de urgență, dacă această 
acțiune imediată este necesară pentru 
rezolvarea problemelor.

Or. de

Amendamentul 583
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 143 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(143a) Ar trebui să se adopte măsuri de 
protecție în special dacă produsele 
agricole importate din țări terțe nu 
garantează securitatea sau trasabilitatea 
alimentară și nu respectă toate condițiile 
privind sănătatea, mediul și bunăstarea 
animală prevăzute pentru piața internă, 
dacă pe piețe apar crize sau dacă sunt 
identificate deficiențe în legătură cu acele 
condiții prevăzute de certificatele de 
import cu privire la prețuri, cantități sau 
calendar. Monitorizarea respectării 
condițiilor prevăzute pentru importurile 
de produse agricole trebuie să fie realizată 



PE492.801v01-00 92/169 AM\907930RO.doc

RO

cu ajutorul unui sistem integrat de 
monitorizare în timp real a importurilor 
în UE.

Or. fr

Justificare

La frontierele Uniunii ar trebui instituite proceduri de monitorizare flexibile care, în caz de 
urgență, permit detectarea și prevenirea importurilor de produse agricole care ar genera o 
concurență neloială cu produsele UE sau dezechilibre pe piața internă.

Amendamentul 584
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 143 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(143a) Ar trebui adoptate măsuri de 
protecție în special dacă produsele 
agricole importate din țări terțe nu 
garantează securitatea și trasabilitatea 
alimentară și nu respectă toate condițiile 
privind sănătatea, mediul și bunăstarea 
animală aplicabile pe piața internă, dacă 
pe piețe apar crize sau dacă există dovezi 
ale unei devieri de la condițiile licențelor 
de import cu privire la prețuri, cantități 
sau calendar. Verificarea aplicabilă 
condițiilor în care sunt importate 
produsele agricole ar trebui să fie 
realizată sub forma unui sistem integrat 
de monitorizare în timp real a 
importurilor în UE.

Or. pt

Amendamentul 585
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Considerentul 144
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(144) În ceea ce privește anumite măsuri 
luate în temeiul prezentului regulament și 
care necesită o acțiune rapidă sau 
constau în simpla aplicare a unor
dispoziții generale unor situații specifice 
în mod nediscreționar, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte de punere în aplicare fără a aplica 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

eliminat

Or. de

Amendamentul 586
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propunere de regulament
Considerentul 145 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(145a) În ultimii ani, zeci de mii de 
producători de lapte din toate părțile UE 
au fost forțați să înceteze producția din 
cauza prețurilor de producător extrem de 
scăzute care nu compensează costurile de 
producție. Starea actuală a sectorului 
laptelui este în mod inextricabil legată de 
liberalizarea acestuia și de creșterea 
cotelor de producție în vederea eliminării 
lor.

Or. pt

Amendamentul 587
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propunere de regulament
Considerentul 145 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(145b) Viticultura reprezintă o activitate 
agricolă esențială, în special în țările 
europene sudice, iar eliminarea proiectată 
a drepturilor de plantare de viță-de-vie se 
adaugă la riscurile dispariției produselor 
agricole vizate.

Or. pt

Amendamentul 588
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 146

Textul propus de Comisie Amendamentul

(146) În conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. [COM (2010)0799], mai multe 
măsuri sectoriale, inclusiv cele referitoare 
la cotele de lapte și de zahăr și alte măsuri 
privind sectorul zahărului, restricțiile 
referitoare la plantarea viței-de-vie, 
precum și anumite ajutoare de stat vor 
expira la un interval rezonabil de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament. După abrogarea 
Regulamentului (CE) 
nr. [COM(2010)0799], dispozițiile 
relevante trebuie să continue să se aplice 
până la expirarea schemelor în cauză.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 589
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propunere de regulament
Considerentul 146
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(146) În conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. [COM (2010)0799], mai multe 
măsuri sectoriale, inclusiv cele referitoare 
la cotele de lapte și de zahăr și alte măsuri 
privind sectorul zahărului, restricțiile
referitoare la plantarea viței-de-vie, 
precum și anumite ajutoare de stat vor 
expira la un interval rezonabil de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament. După abrogarea 
Regulamentului (CE) 
nr. [COM(2010)0799], dispozițiile 
relevante trebuie să continue să se aplice 
până la expirarea schemelor în cauză.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 590
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 146

Textul propus de Comisie Amendamentul

(146) În conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. [COM (2010)0799], mai multe 
măsuri sectoriale, inclusiv cele referitoare 
la cotele de lapte și de zahăr și alte măsuri 
privind sectorul zahărului, restricțiile 
referitoare la plantarea viței-de-vie, 
precum și anumite ajutoare de stat vor 
expira la un interval rezonabil de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament. După abrogarea 
Regulamentului (CE) 
nr. [COM(2010)0799], dispozițiile 
relevante trebuie să continue să se aplice 
până la expirarea schemelor în cauză.

eliminat

Or. pt
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Amendamentul 591
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 146

Textul propus de Comisie Amendamentul

(146) În conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. [COM (2010)0799], mai multe 
măsuri sectoriale, inclusiv cele referitoare 
la cotele de lapte și de zahăr și alte măsuri 
privind sectorul zahărului, restricțiile 
referitoare la plantarea viței-de-vie, 
precum și anumite ajutoare de stat vor 
expira la un interval rezonabil de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament. După abrogarea 
Regulamentului (CE) 
nr. [COM(2010)0799], dispozițiile 
relevante trebuie să continue să se aplice 
până la expirarea schemelor în cauză.

(146) Eliminarea mai multor regimuri de 
cote și de drepturi de producție (zahăr, 
lapte și drepturi de plantare a viței-de-vie) 
trebuie să fie evaluată în detaliu, ținându-
se seama de situația specifică a fiecărui 
sector vizat și de impactul acesteia în 
Uniune din punct de vedere sectorial și 
teritorial.

Or. pt

Amendamentul 592
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Considerentul 146

Textul propus de Comisie Amendamentul

(146) În conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. [COM (2010)0799], mai multe 
măsuri sectoriale, inclusiv cele referitoare 
la cotele de lapte și de zahăr și alte măsuri 
privind sectorul zahărului, restricțiile 
referitoare la plantarea viței-de-vie, precum 
și anumite ajutoare de stat vor expira la un 
interval rezonabil de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament. După 
abrogarea Regulamentului (CE) 
nr. [COM(2010)0799], dispozițiile 
relevante trebuie să continue să se aplice 
până la expirarea schemelor în cauză.

(146) În conformitate cu Regulamentul 
(CE) nr. 1234/2007, se presupune că mai 
multe măsuri sectoriale, inclusiv cele 
referitoare la cotele de lapte și de zahăr și 
alte măsuri privind sectorul zahărului, 
restricțiile referitoare la plantarea viței-de-
vie, precum și anumite ajutoare de stat vor 
expira curând după data intrării în vigoare 
a prezentului regulament, din cauza 
anumitor decizii adoptate anterior. Într-
un context marcat de prețuri foarte 
volatile pe piețele agricole internaționale 
și europene, precum și de o situație 
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bugetară dificilă, ar trebui să se 
reanalizeze principiul abandonării acestor 
instrumente de gestionare a 
aprovizionării, care sunt extrem de 
importante pentru stabilitatea veniturilor 
agricole și pentru securitatea 
aprovizionării consumatorilor. În special, 
ar trebui menținute drepturile de plantare 
a viței-de-vie.

Or. fr

Amendamentul 593
Vicky Ford

Propunere de regulament
Considerentul 146

Textul propus de Comisie Amendamentul

(146) În conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. [COM (2010)0799], mai multe 
măsuri sectoriale, inclusiv cele referitoare 
la cotele de lapte și de zahăr și alte măsuri 
privind sectorul zahărului, restricțiile 
referitoare la plantarea viței-de-vie, precum 
și anumite ajutoare de stat vor expira la un 
interval rezonabil de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament. După 
abrogarea Regulamentului (CE) 
nr. [COM(2010)0799], dispozițiile 
relevante trebuie să continue să se aplice 
până la expirarea schemelor în cauză.

(146) În conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. [COM (2010)0799], mai multe 
măsuri sectoriale, inclusiv cele referitoare 
la cotele de lapte și de zahăr și alte măsuri 
privind sectorul zahărului, restricțiile 
referitoare la plantarea viței-de-vie, precum 
și anumite ajutoare de stat vor expira la un 
interval rezonabil de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament. Cotele 
de zahăr și alte măsuri privind sectorul 
zahărului ar trebui să expire în totalitate 
înainte de sfârșitul anului 2020. După 
abrogarea Regulamentului (CE) 
nr. [COM(2010)0799], dispozițiile 
relevante ar trebui să continue să se aplice 
până la expirarea schemelor în cauză.

Or. en

Amendamentul 594
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Considerentul 146
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(146) În conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. [COM (2010)0799], mai multe 
măsuri sectoriale, inclusiv cele referitoare 
la cotele de lapte și de zahăr și alte măsuri 
privind sectorul zahărului, restricțiile 
referitoare la plantarea viței-de-vie, precum 
și anumite ajutoare de stat vor expira la un 
interval rezonabil de la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament. După 
abrogarea Regulamentului (CE) 
nr. [COM(2010)0799], dispozițiile 
relevante trebuie să continue să se aplice 
până la expirarea schemelor în cauză.

(146) În conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. [COM (2010)0799], mai multe 
măsuri sectoriale, inclusiv cele referitoare 
la cotele de lapte și restricțiile referitoare la 
plantarea viței-de-vie, precum și anumite 
ajutoare de stat vor expira la un interval 
rezonabil de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament. După abrogarea 
Regulamentului (CE) 
nr. [COM(2010)0799], dispozițiile 
relevante ar trebui să continue să se aplice 
până la expirarea schemelor în cauză.

Or. de

Amendamentul 595
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Considerentul 146 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(146a) Cu toate acestea, din motive 
economice, sociale, ecologice și legate de 
utilizarea terenurilor, pentru a preveni 
depopularea rurală în zonele viticole 
tradiționale, precum și pentru a menține 
controlul asupra produselor vinicole și a 
susține diversitatea, prestigiul și calitatea 
acestora, care au evoluat și au fost 
demonstrate în timp, sistemul actual de 
restricționare a drepturilor de plantare a 
viței-de-vie ar trebui să fie extins după 
datele la care trebuie să se încheie în 
conformitate cu normele actuale 
(31 decembrie 2015 sau 
31 decembrie 2018, după caz).

Or. es
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Justificare

Acest sistem este esențial pentru ca vinurile europene să poată concura cu vinurile din afara 
UE. Fără el, va exista o denaturare gravă a concurenței în UE, un declin general la nivelul 
calității producției și, drept urmare, o scădere a prețurilor strugurilor și vinului.

Amendamentul 596
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 146 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(146a) Cotele pentru lapte și zahăr și 
drepturile de plantare a viței-de-vie 
constituie instrumente de reglementare a 
pieței care pot facilita atingerea 
obiectivelor PAC legate de un standard 
decent de trai pentru comunitatea 
agricolă.

Or. fr

Amendamentul 597
Patrick Le Hyaric, João Ferreira

Propunere de regulament
Considerentul 147

Textul propus de Comisie Amendamentul

(147) Pentru a asigura o tranziție fără 
probleme de la dispozițiile 
Regulamentului (CE) 
nr. [COM(2010)0799] la dispozițiile 
prezentului regulament, Comisia trebuie 
împuternicită să adopte măsuri tranzitorii.

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 598
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Considerentul 149

Textul propus de Comisie Amendamentul

(149) În ceea ce privește relațiile 
contractuale din sectorul laptelui și 
produselor lactate, măsurile prevăzute de 
prezentul regulament sunt justificate de 
situația economică actuală a pieței 
produselor lactate și de structura lanțului 
de aprovizionare. Prin urmare, acestea 
trebuie aplicate pe o perioadă suficient de 
lungă (atât înainte, cât și după eliminarea 
cotelor de lapte), pentru a le permite să își 
producă efectele pe deplin. Având în 
vedere însă sfera largă de aplicare, ele 
trebuie să fie totuși temporare și să facă 
obiectul unei revizuiri. Comisia trebuie să 
adopte rapoarte privind evoluțiile de pe 
piața laptelui și produselor lactate, care 
trebuie prezentate până la 30 iunie 2014 și, 
respectiv, 31 decembrie 2018, referitoare în 
special la posibilele stimulente vizând să 
încurajeze fermierii să încheie acorduri de 
producție comune,

(149) Relațiile contractuale din sectorul 
laptelui și produselor lactate ar trebui 
aplicate pe o perioadă suficient de lungă, 
pentru a le permite să își producă efectele 
pe deplin. Având în vedere însă sfera largă 
de aplicare, ele ar trebui să fie totuși 
temporare și să facă obiectul unei revizuiri. 
Comisia ar trebui să adopte rapoarte 
privind evoluțiile de pe piața laptelui și 
produselor lactate, care trebuie prezentate 
până la 30 iunie 2014 și, respectiv, 
31 decembrie 2018, referitoare în special la 
posibilele stimulente vizând să încurajeze 
fermierii să încheie acorduri de producție 
comune,

Or. pt

Amendamentul 599
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Considerentul 149

Textul propus de Comisie Amendamentul

(149) În ceea ce privește relațiile 
contractuale din sectorul laptelui și 
produselor lactate, măsurile prevăzute de 
prezentul regulament sunt justificate de 
situația economică actuală a pieței 
produselor lactate și de structura lanțului 

(149) În ceea ce privește relațiile 
contractuale din sectorul laptelui și 
produselor lactate, măsurile prevăzute de 
prezentul regulament sunt justificate de 
situația economică actuală a pieței 
produselor lactate și de structura lanțului 



AM\907930RO.doc 101/169 PE492.801v01-00

RO

de aprovizionare. Prin urmare, acestea 
trebuie aplicate pe o perioadă suficient de 
lungă (atât înainte, cât și după eliminarea 
cotelor de lapte), pentru a le permite să își 
producă efectele pe deplin. Având în 
vedere însă sfera largă de aplicare, ele 
trebuie să fie totuși temporare și să facă 
obiectul unei revizuiri. Comisia trebuie să 
adopte rapoarte privind evoluțiile de pe 
piața laptelui și produselor lactate, care 
trebuie prezentate până la 30 iunie 2014 și, 
respectiv, 31 decembrie 2018, referitoare 
în special la posibilele stimulente vizând să 
încurajeze fermierii să încheie acorduri de 
producție comune,

de aprovizionare. Prin urmare, acestea ar 
trebui aplicate pe o perioadă suficient de 
lungă, pentru a le permite să își producă 
efectele pe deplin. Având în vedere însă 
sfera largă de aplicare, ele ar trebui totuși
să facă obiectul unei evaluări la care să 
participe ambele părți, înaintea adoptării 
unei decizii finale. Comisia ar trebui să 
adopte rapoarte privind evoluțiile de pe 
piața laptelui și produselor lactate, care 
trebuie prezentate până la 30 iunie 2014 și, 
respectiv, 30 iunie 2018, referitoare în 
special la posibilele stimulente vizând să 
încurajeze fermierii să încheie acorduri de 
producție comune,

Or. fr

Amendamentul 600
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 149

Textul propus de Comisie Amendamentul

(149) În ceea ce privește relațiile 
contractuale din sectorul laptelui și 
produselor lactate, măsurile prevăzute de 
prezentul regulament sunt justificate de 
situația economică actuală a pieței 
produselor lactate și de structura lanțului 
de aprovizionare. Prin urmare, acestea 
trebuie aplicate pe o perioadă suficient de 
lungă (atât înainte, cât și după eliminarea 
cotelor de lapte), pentru a le permite să își 
producă efectele pe deplin. Având în 
vedere însă sfera largă de aplicare, ele 
trebuie să fie totuși temporare și să facă 
obiectul unei revizuiri. Comisia trebuie să 
adopte rapoarte privind evoluțiile de pe 
piața laptelui și produselor lactate, care 
trebuie prezentate până la 30 iunie 2014 și, 
respectiv, 31 decembrie 2018, referitoare în 
special la posibilele stimulente vizând să 
încurajeze fermierii să încheie acorduri de 

(149) În ceea ce privește relațiile 
contractuale din sectorul laptelui și 
produselor lactate, măsurile prevăzute de 
prezentul regulament sunt justificate de 
situația economică actuală a pieței 
produselor lactate și de structura lanțului 
de aprovizionare. Prin urmare, acestea ar 
trebui aplicate pe o perioadă suficient de 
lungă, pentru a le permite să își producă 
efectele pe deplin. Având în vedere însă 
sfera largă de aplicare, ele ar trebui să fie 
totuși temporare și să facă obiectul unei 
revizuiri. Comisia ar trebui să adopte 
rapoarte privind evoluțiile de pe piața 
laptelui și produselor lactate, care trebuie 
prezentate până la 30 iunie 2014 și, 
respectiv, 31 decembrie 2018, referitoare în 
special la posibilele stimulente vizând să 
încurajeze fermierii să încheie acorduri de 
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producție comune, producție comune,

Or. pt

Amendamentul 601
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propunere de regulament
Considerentul 149

Textul propus de Comisie Amendamentul

(149) În ceea ce privește relațiile 
contractuale din sectorul laptelui și 
produselor lactate, măsurile prevăzute de 
prezentul regulament sunt justificate de 
situația economică actuală a pieței 
produselor lactate și de structura lanțului 
de aprovizionare. Prin urmare, acestea 
trebuie aplicate pe o perioadă suficient de 
lungă (atât înainte, cât și după eliminarea 
cotelor de lapte), pentru a le permite să își 
producă efectele pe deplin. Având în 
vedere însă sfera largă de aplicare, ele 
trebuie să fie totuși temporare și să facă 
obiectul unei revizuiri. Comisia trebuie să 
adopte rapoarte privind evoluțiile de pe 
piața laptelui și produselor lactate, care 
trebuie prezentate până la 30 iunie 2014 și, 
respectiv, 31 decembrie 2018, referitoare în 
special la posibilele stimulente vizând să 
încurajeze fermierii să încheie acorduri de 
producție comune,

(149) În ceea ce privește relațiile 
contractuale din sectorul laptelui și 
produselor lactate, măsurile prevăzute de 
prezentul regulament sunt justificate de 
situația economică actuală a pieței 
produselor lactate și de structura lanțului 
de aprovizionare. Prin urmare, acestea ar 
trebui aplicate pe o perioadă suficient de 
lungă, pentru a le permite să își producă 
efectele pe deplin. Având în vedere însă 
sfera largă de aplicare, ele ar trebui să fie 
totuși temporare și să facă obiectul unei 
revizuiri. Comisia ar trebui să adopte 
rapoarte privind evoluțiile de pe piața 
laptelui și produselor lactate, care trebuie 
prezentate până la 30 iunie 2014 și, 
respectiv, 31 decembrie 2018, referitoare în 
special la posibilele stimulente vizând să 
încurajeze fermierii să încheie acorduri de 
producție comune,

Or. pt

Amendamentul 602
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Vasilica 
Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Considerentul 149
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(149) În ceea ce privește relațiile 
contractuale din sectorul laptelui și 
produselor lactate, măsurile prevăzute de 
prezentul regulament sunt justificate de 
situația economică actuală a pieței 
produselor lactate și de structura lanțului 
de aprovizionare. Prin urmare, acestea 
trebuie aplicate pe o perioadă suficient de 
lungă (atât înainte, cât și după eliminarea 
cotelor de lapte), pentru a le permite să își 
producă efectele pe deplin. Având în 
vedere însă sfera largă de aplicare, ele 
trebuie să fie totuși temporare și să facă 
obiectul unei revizuiri. Comisia trebuie să 
adopte rapoarte privind evoluțiile de pe 
piața laptelui și produselor lactate, care 
trebuie prezentate până la 30 iunie 2014 și, 
respectiv, 31 decembrie 2018, referitoare în 
special la posibilele stimulente vizând să 
încurajeze fermierii să încheie acorduri de 
producție comune,

(149) În ceea ce privește relațiile 
contractuale din sectorul laptelui și 
produselor lactate, măsurile prevăzute de 
prezentul regulament sunt justificate de 
situația economică actuală a pieței 
produselor lactate și de structura lanțului 
de aprovizionare. Prin urmare, acestea ar 
trebui aplicate pe o perioadă suficient de 
lungă, pentru a le permite să își producă 
efectele pe deplin. Având în vedere însă 
sfera largă de aplicare, ele ar trebui să fie 
totuși temporare și să facă obiectul unei 
revizuiri. Comisia ar trebui să adopte 
rapoarte privind evoluțiile de pe piața 
laptelui și produselor lactate, care trebuie 
prezentate până la 30 iunie 2014 și, 
respectiv, 31 decembrie 2018, referitoare în 
special la posibilele stimulente vizând să 
încurajeze fermierii să încheie acorduri de 
producție comune,

Or. pt

Amendamentul 603
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul -1
Preferințe naționale

(1) În cazul în care echilibrul 
agroalimentar se menține, în mod grav și 
persistent, în deficit, un stat membru 
poate adopta principiul preferinței 
naționale prin stabilirea și utilizarea unui 
regim de cote de comercializare 
obligatorii pentru producția națională, 
prin care importurile să servească la 
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suplimentarea producției naționale.
(2) Principiul prevăzut la alineatul (1) 
încetează să se aplice după trei ani 
consecutivi sau șase ani cu întrerupere, pe 
parcursul cărora a existat o creștere 
susținută a producției agroalimentare, iar 
deficitul a fost redus în mod 
corespunzător.

Or. pt

Amendamentul 604
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) tutun, anexa I partea XIV; (n) tutun brut, anexa I partea XIV;

Or. es

Justificare

Aceasta este denumirea corectă pentru sectorul tutunului neprelucrat.

Amendamentul 605
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera n

Textul propus de Comisie Amendamentul

(n) tutun, anexa I partea XIV; (n) tutun brut, anexa I partea XIV;

Or. es

Justificare

Aceasta este denumirea corectă pentru sectorul tutunului neprelucrat.
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Amendamentul 606
Åsa Westlund, Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera x

Textul propus de Comisie Amendamentul

(x) alte produse, anexa I partea XXIV. eliminat

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei extinde ceea ce este inclus ca produse agricole. Aceasta este o 
extindere a domeniului de aplicare, care nu este compatibilă cu orientarea către piață.

Amendamentul 607
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera x

Textul propus de Comisie Amendamentul

(x) alte produse, anexa I partea XXIV. eliminat

Or. en

Amendamentul 608
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ținând seama de particularitățile din 
sectorului orezului, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 160, pentru a 
actualiza definițiile referitoare la sectorul 

eliminat
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orezului, stabilite în anexa II partea I.

Or. es

Justificare

Definițiile privind sectorul orezului sunt absolut esențiale. Ele nu ar trebui să poată fi 
modificate prin acte delegate.

Amendamentul 609
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ținând seama de particularitățile din 
sectorului orezului, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 160, pentru a 
actualiza definițiile referitoare la sectorul 
orezului, stabilite în anexa II partea I.

eliminat

Or. en

Justificare

Actualizarea definițiilor pentru sectorul orezului, de către Comisie, ar risca să favorizeze 
anumite varietăți de orez în detrimentul altora. Prin urmare, acest amendament elimină 
articolul 3 alineatul (3).

Amendamentul 610
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ținând seama de particularitățile din 
sectorului orezului, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 160, pentru a 

eliminat
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actualiza definițiile referitoare la sectorul 
orezului, stabilite în anexa II partea I.

Or. es

Justificare

Definițiile privind sectorul orezului sunt considerate absolut esențiale. Prin urmare, ele sunt 
stabilite în actul de bază, ceea ce înseamnă că nu pot fi modificate în niciun fel prin acte 
delegate.

Amendamentul 611
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În sensul prezentului regulament, 
„regiuni mai puțin dezvoltate” înseamnă 
regiunile definite astfel la articolul 82 
alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 
(UE) [COM(2011)0615] de stabilire a unor 
dispoziții comune privind Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, care fac obiectul cadrului 
strategic comun, precum și de stabilire a 
unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european și Fondul de coeziune și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1083/2006.

(4) În sensul prezentului regulament, se 
aplică următoarele definiții:

(a) „regiuni mai puțin dezvoltate” 
înseamnă regiunile definite astfel la 
articolul 82 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) [COM(2011)0615] de 
stabilire a unor dispoziții comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime, care fac 
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obiectul cadrului strategic comun, precum 
și de stabilire a unor dispoziții generale 
privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european și 
Fondul de coeziune și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006;

(b) „fenomene climatice extreme” 
înseamnă condiții climatice comparabile 
dezastrelor naturale, de exemplu vânt 
puternic, îngheț, grindină, polei, ploaie 
sau secetă, care distrug sau reduc 
producția în proporție de peste 30 % din 
producția medie anuală a unui fermier. 
Producția medie anuală se calculează pe 
baza celor trei ani precedenți sau în 
funcție de o medie pe trei ani bazată pe cei 
cinci ani precedenți, cu excepția celei mai 
mari și a celei mai mici dintre valori;
(c) „produse locale” înseamnă produsele 
obținute pe o rază maximă de 150 km de 
locul în care sunt consumate.

Or. pt

Amendamentul 612
Jim Higgins, Phil Prendergast, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) În sensul prezentului regulament, 
„fenomene climatice cu efecte adverse” 
înseamnă condiții meteorologice dificile, 
precum înghețul, grindina, poleiul, ploaia 
sau seceta, care cauzează o distrugere sau 
o scădere a producției totale sau a 
producției unei recolte specifice în 
proporție de peste 30 % din producția 
anuală medie a unui anumit fermier. 
Producția medie anuală se calculează pe 
baza celor trei ani precedenți sau în 
funcție de o medie pe trei ani bazată pe cei 
cinci ani precedenți, cu excepția celei mai 
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mari și a celei mai mici dintre valori.

Or. en

Amendamentul 613
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) În sensul prezentului regulament, 
„sisteme avansate de producție 
sustenabilă”, „metode avansate de 
producție sustenabilă” și „măsuri 
avansate de producție sustenabilă” 
înseamnă practici agricole care depășesc 
normele privind ecocondiționalitatea 
prevăzute în Regulamentul (UE) nr. […] 
(regulament orizontal privind PAC) și se 
află în continuă evoluție în vederea 
îmbunătățirii gestionării nutrimentelor 
naturale, a ciclului apei și a fluxurilor de 
energie, pentru a reduce daunele aduse 
mediului și pierderile cauzate de resursele 
neregenerabile și pentru a menține la un 
nivel ridicat recoltele, șeptelul și 
diversitatea naturală în sistemele de 
producție.

Or. fr

Amendamentul 614
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
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Competențele Comisiei
Cu excepția cazului în care prezentul 
regulament introduce anumite dispoziții 
contrare, în ceea ce privește competențele 
Comisiei, Comisia acționează în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 162 alineatul (2).

Or. es

Amendamentul 615
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate modifica, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, atunci 
când este necesar în urma modificării 
Nomenclaturii combinate, descrierea 
produselor și trimiterile la pozițiile sau 
subpozițiile din Nomenclatura combinată 
din prezentul regulament sau din alte acte 
adoptate în temeiul articolului 43 din tratat.
Actul de punere în aplicare respectiv este 
adoptat în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).

Comisie i se conferă competența de a 
adopta acte delegate atunci când este 
necesar în urma modificării Nomenclaturii 
combinate, pentru a ajusta descrierea 
produselor și trimiterile la pozițiile sau 
subpozițiile din Nomenclatura combinată 
din prezentul regulament sau din alte acte 
adoptate în temeiul articolului 43 din tratat.

Or. de

Amendamentul 616
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) de la data de 1 octombrie la data de
30 septembrie a anului următor pentru 

(f) de la data de 1 iulie la data de 30 iunie
a anului următor pentru sectorul zahărului.
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sectorul zahărului.

Or. es

Justificare

Pentru a preveni dezavantajul comparativ dintre recoltele de sfeclă din timpul verii și restul 
recoltei de sfeclă de zahăr cultivată în UE, anul de comercializare pentru sectorul zahărului 
ar putea fi favorizat.

Amendamentul 617
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) de la data de 1 octombrie la data de 
30 septembrie a anului următor pentru 
sectorul zahărului.

(f) de la data de 1 iulie la data de 30 iunie
a anului următor pentru sectorul zahărului.

Or. es

Justificare

Propunerea Comisiei nu ține seama de anii de comercializare ai anumitor regiuni de 
producție.

Amendamentul 618
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) de la data de 1 octombrie la data de 
30 septembrie a anului următor pentru 
sectorul zahărului.

(f) de la data de 1 iulie la data de 30 iunie
a anului următor pentru sectorul zahărului.

Or. es
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Justificare

Asigură compatibilitatea condițiilor din zonele de cultivare a sfeclei din sudul Spaniei cu cele 
care se aplică în restul Europei.

Amendamentul 619
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de particularitățile din 
sectorul fructelor și legumelor și din 
sectorul fructelor și legumelor prelucrate, 
se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, în conformitate cu 
articolul 160, pentru a stabili anii de 
comercializare pentru produsele 
respective.

eliminat

Or. en

Justificare

Susține amendamentul Dantin cu privire la articolul 6. Acest amendament aduce garanții că 
anul de comercializare pentru fructe și legume este definit în actul de bază și nu lasă 
Comisiei posibilitatea definirii anului de comercializare prin acte delegate.

Amendamentul 620
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se fixează următoarele prețuri de referință: Prețurile de referință trebuie să se bazeze 
pe criterii obiective, ținând seama de 
costurile de producție ale exploatațiilor 
agricole în UE.
Se fixează următoarele prețuri de referință:
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Or. fr

Amendamentul 621
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru orezul nedecorticat, 
150 EUR/tonă pentru calitatea standard 
astfel cum este definită la punctul A din 
anexa III, pentru stadiul de comercializare 
cu ridicata a mărfurilor livrate la depozite, 
înainte de descărcare;

(b) pentru orezul nedecorticat, 
200 EUR/tonă pentru calitatea standard 
astfel cum este definită la punctul A din 
anexa III, pentru stadiul de comercializare 
cu ridicata a mărfurilor livrate la depozite, 
înainte de descărcare;

Or. es

Justificare

Prețul actual a fost stabilit cu ocazia reformei din 2003 și trebuie să fie actualizat.

Amendamentul 622
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru orezul nedecorticat, 
150 EUR/tonă pentru calitatea standard 
astfel cum este definită la punctul A din 
anexa III, pentru stadiul de comercializare 
cu ridicata a mărfurilor livrate la depozite, 
înainte de descărcare;

(b) pentru orezul nedecorticat, 
200 EUR/tonă pentru calitatea standard 
astfel cum este definită la punctul A din 
anexa III, pentru stadiul de comercializare 
cu ridicata a mărfurilor livrate la depozite, 
înainte de descărcare;

Or. es

Amendamentul 623
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi
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Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) pentru sectorul uleiului de măsline:
(i) 2 540 EUR/tonă pentru uleiul de 
măsline extravirgin;
(ii) 2 330 EUR/tonă pentru uleiul de 
măsline virgin;
(iii) 1 524 EUR/tonă pentru ulei de 
măsline lampant, cu două grade de 
aciditate liberă; această sumă este redusă 
cu 36,70 EUR/tonă pentru fiecare grad 
suplimentar de aciditate.

Or. en

Amendamentul 624
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) pentru sectorul uleiului de măsline:
(i) 2 388 EUR/tonă pentru uleiul de 
măsline extravirgin;
(ii) 2 295 EUR/tonă pentru uleiul de 
măsline virgin;
(iii) 2 045 EUR/tonă pentru uleiul de 
măsline lampant de 2 grade aciditate 
liberă, această sumă fiind redusă cu 
36,70 EUR/tonă pentru fiecare grad 
suplimentar de aciditate.

Or. es

Justificare

Prețurile de referință sunt elemente esențiale care ar trebui să fie incluse cât mai mult posibil 
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în actul de bază. Amendamentul de față este o propunere de actualizare a acestora.

Amendamentul 625
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste prețuri de referință trebuie să fie 
actualizate periodic în funcție de 
tendințele de pe piață, astfel încât să 
corespundă realităților economice, 
permițând astfel piețelor să joace un rol 
mai eficient în stabilirea prețurilor, 
aceasta reprezentând în continuare o 
componentă foarte importantă a 
veniturilor agricole.

Or. fr

Amendamentul 626
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prețurile de referință pot fi modificate în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 43 alineatul (2) din tratat, în 
special în funcție de evoluția costurilor de 
producție, îndeosebi a costurilor factorilor 
de producție, și a piețelor.

Or. fr

Amendamentul 627
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când evoluțiile pieței, inclusiv cele 
care au loc pe piețele materiilor prime, o 
justifică, prețurile de referință pot fi 
modificate în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 43 alineatul (2) din 
tratat.

Or. pt

Amendamentul 628
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului articol, Parlamentul 
European și Consiliul adoptă, în 
conformitate cu articolul 43 alineatul (2) 
din tratat, o listă de criterii pe care 
Comisia trebuie să le aplice atunci când 
adaptează prețurile de referință.

Or. en

Justificare

Amendamentul prevede modificări periodice ale prețurilor (acest lucru înseamnă mai multă 
predictibilitate pentru fermieri). Prețurile sunt modificate de Comisie (nu de PE și de 
Consiliu), ceea ce garantează faptul că sunt modificate din motive tehnice (și nu politice). 
Totuși, PE și Consiliul pot stabili criteriile pe care Comisia trebuie să le aplice atunci când 
adaptează prețurile.

Amendamentul 629
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a ține seama de tendințele 
costurilor de producție, Comisiei ar trebui 
să i se confere competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 160, pentru a-i permite să 
ajusteze prețurile de referință prin 
indicatori care iau în calcul costurile 
energiei, îngrășămintelor, chiriilor și alți 
factori de producție esențiali.

Or. fr

Amendamentul 630
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia revizuiește în fiecare an, prin 
acte delegate, prețurile de referință 
prevăzute la primul paragraf, în 
conformitate cu tendințele producției și 
ale piețelor.

Or. es

Justificare

Este esențial ca prețurile de referință să fie actualizate pentru ca intervenția să acționeze ca 
un adevărat mecanism cu rol de plasă de siguranță. Faptul că aceste actualizări vor fi 
automate va contribui la garantarea faptului că sistemul funcționează cu promptitudinea 
necesară.

Amendamentul 631
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto
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Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia revizuiește în fiecare an, prin 
actele delegate în conformitate cu 
articolul 160, prețurile de referință 
prevăzute la primul paragraf, în 
conformitate cu tendințele producției și 
ale piețelor.

Or. es

Justificare

Se sugerează introducerea unui sistem de actualizare automată a prețurilor de referință. 
Acest tip de sistem este vital pentru a asigura că intervenția acționează ca un adevărat 
mecanism cu rol de plasă de siguranță.

Amendamentul 632
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia revizuiește în fiecare an, prin 
acte delegate, prețurile de referință 
prevăzute la primul paragraf, în 
conformitate cu tendințele producției și 
ale piețelor.

Or. es

Justificare

Prețurile ar trebui să fie actualizate anual, toate instituțiile fiind implicate prin intermediul 
unui act delegat.

Amendamentul 633
Britta Reimers
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Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adaptează la intervale regulate, 
prin acte de punere în aplicare, prețurile 
de referință enumerate la primul 
paragraf. Intervalele pot fi diferite în 
funcție de categoriile de produse și țin 
seama de evoluția volatilității pentru 
fiecare astfel de categorie.
Respectivele acte de punere în aplicare 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Amendamentul prevede modificări periodice ale prețurilor (acest lucru înseamnă mai multă 
predictibilitate pentru fermieri). Prețurile sunt modificate de Comisie (nu de PE și de 
Consiliu), ceea ce garantează faptul că sunt modificate din motive tehnice (și nu politice). 
Totuși, PE și Consiliul pot stabili criteriile pe care Comisia trebuie să le aplice atunci când 
adaptează prețurile.

Amendamentul 634
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adaptează la intervale regulate, 
prin acte delegate, prețurile de referință 
enumerate la primul paragraf. Intervalele 
pot fi diferite în funcție de categoriile de 
produse și țin seama de evoluția
volatilității pentru fiecare astfel de 
categorie.

Or. en
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Justificare

Amendamentul prevede modificări periodice ale prețurilor de referință. Prețurile sunt 
modificate de Comisie (nu de Parlament și de Consiliu prin procedura legislativă ordinară, 
întrucât aceasta ar fi prea greoaie pentru o valoare adăugată limitată) prin acte delegate. 
Totuși, PE și Consiliul pot stabili criteriile pe care Comisia trebuie să le aplice atunci când 
adaptează prețurile.

Amendamentul 635
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de șase luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia trebuie să revizuiască prețurile 
de referință și să le ajusteze, dacă este 
necesar, în funcție de tendințele 
producției, ale prețurilor de producției și 
ale factorilor de producție.

Or. de

Amendamentul 636
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de șase luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia trebuie să revizuiască prețurile 
de referință din sectoarele laptelui și 
produselor lactate și cărnii de vită, 
precum și prețurile de referință pentru 
orezul nedecorticat, ținând seama de 
evoluția costurilor de producție pe o 
perioadă reprezentativă.
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Or. en

Amendamentul 637
Phil Prendergast, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de șase luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia trebuie să revizuiască prețurile 
de referință din sectoarele laptelui și 
produselor lactate și cărnii de vită și de 
mânzat, precum și prețurile de referință 
pentru orezul nedecorticat, ținând seama 
de evoluția costurilor de producție pe o 
perioadă reprezentativă.

Or. en

Amendamentul 638
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prețurile de referință prevăzute la 
articolul 7 litera (e) pentru sectorul 
laptelui și produselor lactate trebuie să fie 
revizuite periodic și, dacă este necesar, 
modificate de Comisie pentru a se asigura 
că acestea oferă un mecanism eficient cu 
rol de plasă de siguranță pentru sectorul 
produselor lactate împotriva volatilității în 
sens descendent a prețurilor.
(a) În cadrul revizuirii sale, Comisia ar 
trebui să țină seama în special de 
evoluțiile înregistrate de:
- volatilitatea pieței;
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- costurile materiilor prime.
(b) Atunci când modifică prețurile de 
referință, Comisia ar trebui să se asigure 
că noul preț de referință nu oferă un 
stimulent pentru creșterea producției 
agregate de lapte și produse lactate a UE.

Or. en

Amendamentul 639
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prețurile de referință prevăzute la 
articolul 7 litera (e) pentru sectorul 
laptelui și produselor lactate trebuie să fie 
revizuite periodic și, dacă este necesar, 
modificate de Comisie pentru a se asigura 
că acestea oferă un mecanism eficient cu 
rol de plasă de siguranță pentru sectorul 
produselor lactate împotriva volatilității în 
sens descendent a prețurilor.
(a) În cadrul revizuirii sale, Comisia ar 
trebui să țină seama în special de 
evoluțiile înregistrate de:
- volatilitatea pieței;
- costurile de producție.
(b) Atunci când modifică prețurile de 
referință, Comisia ar trebui să se asigure 
că noul preț de referință nu oferă un 
stimulent pentru creșterea producției 
agregate de lapte și produse lactate a UE.

Or. en

Amendamentul 640
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prețurile de referință menționate la 
articolul 7 ar trebui să fie actualizate 
pentru a se ține seama de creșterea 
costurilor de producție; de exemplu, 
prețul ar trebui să fie 130 EUR/tonă 
pentru cereale, 283,5 EUR/100 kg pentru 
unt și 195,27 EUR/100 kg pentru lapte 
praf degresat.

Or. pl

Justificare

Ceny referencyjne pozostawiono na niezmienionym poziomie. Brak aktualizacji (podniesienia) 
tych cen, ze względu na rosnące koszty produkcji, może sprawić, że siatka bezpieczeństwa nie 
będzie prawidłowo spełniać swojej roli. Analiza KE (Impact Assessment) pokazuje, że na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat, koszty produkcji rolnej w UE rosły przeciętnie szybciej niż 
ceny produktów rolnych, w rezultacie czego następowało rozwieranie nożyc cen. 
Jednocześnie w ww. analizie wskazuje się, że wzrost cen środków produkcji ma charakter 
strukturalny i że pogarszających się relacji zmian cen produktów rolnych do zmian cen 
środków produkcji, nie jest w stanie rekompensować wzrost produktywności w rolnictwie.

Amendamentul 641
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Prețuri, costuri de producție și sisteme de 

raportare a marjelor
Comisia instituie, prin acte de punere în 
aplicare, un sistem informativ privind 
prețurile, costurile de producție și marjele 
pe piața materiilor prime, incluzând un 
sistem de publicare a nivelurilor 
prețurilor, a costurilor de producție și a 
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indicatorilor marjelor pentru piața 
materiilor prime. Sistemul respectiv 
funcționează în baza informațiilor 
comunicate de operatorii economici 
participanți la comerțul cu materii prime. 
Aceste informații sunt tratate în mod 
confidențial. Comisia se asigură că 
informațiile publicate nu permit 
identificarea operatorilor economici 
individuali.

Or. en

Amendamentul 642
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Prețuri, costuri de producție și sisteme de 

raportare a marjelor
Comisia instituie, prin acte de punere în 
aplicare, un sistem informativ privind 
prețurile, costurile de producție și marjele 
pe piața materiilor prime, incluzând un 
sistem de publicare a nivelurilor 
prețurilor, a costurilor de producție și a 
indicatorilor marjelor pentru piața 
materiilor prime. Sistemul respectiv 
funcționează în baza informațiilor 
comunicate de operatorii economici 
participanți la comerțul cu materii prime. 
Aceste informații sunt tratate în mod 
confidențial. Comisia se asigură că 
informațiile publicate nu permit 
identificarea operatorilor economici 
individuali.

Or. en
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Amendamentul 643
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Raffaele Baldassarre, Georgios 
Papastamkos, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Prețuri, costuri de producție și sisteme de 

raportare a marjelor
Comisia instituie, prin acte de punere în 
aplicare, un sistem informativ privind 
prețurile, costurile de producție și marjele 
pe piața materiilor prime, incluzând un 
sistem de publicare a nivelurilor 
prețurilor, a costurilor de producție și a 
indicatorilor marjelor pentru piața 
materiilor prime. Sistemul respectiv 
funcționează în baza informațiilor 
comunicate de operatorii economici 
participanți la comerțul cu materii prime. 
Aceste informații sunt tratate în mod 
confidențial. Comisia se asigură că 
informațiile publicate nu permit 
identificarea operatorilor economici 
individuali.

Or. en

Amendamentul 644
Phil Prendergast, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Prețuri, costuri de producție și sisteme de 

raportare a marjelor
Comisia instituie, prin acte de punere în 
aplicare, un sistem informativ privind 
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prețurile, costurile de producție și marjele 
pe piața materiilor prime, inclusiv un 
sistem de publicare a nivelurilor 
prețurilor, a costurilor de producție și a 
indicatorilor marjelor pentru piața 
materiilor prime.
Sistemul respectiv funcționează în baza 
informațiilor comunicate de operatorii 
economici participanți la comerțul cu 
materii prime. Aceste informații sunt 
tratate în mod confidențial. Comisia se 
asigură că informațiile publicate nu 
permit identificarea operatorilor 
economici individuali.

Or. en

Amendamentul 645
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Partea II – titlul I – capitolul I - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intervenția publică și ajutorul pentru 
depozitarea privată

Intervenția publică și ajutorul pentru 
depozitarea publică și privată

Or. pt

Amendamentul 646
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Maria Badia i Cutchet, Raimon 
Obiols, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Partea II – titlul I – capitolul I - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intervenția publică și ajutorul pentru 
depozitarea privată

Intervenția publică, ajutorul pentru 
depozitarea privată și gestionarea privată a 
ofertei
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Or. es

Justificare

Schemele actuale de gestionare a pieței și de intervenție pe piață trebuie să fie îmbunătățite. 
Acestea trebuie să fie suplimentate cu mecanisme care combat denaturarea pieței și cu 
instrumente specifice de gestionare a ofertei care se combină pentru a forma o plasă de 
siguranță pentru protecția fermierilor împotriva volatilității excesive a prețurilor, creând 
condițiile îndeplinirii priorităților strategice principale ale PAC: securitatea alimentară și 
menținerea veniturilor fermierilor.

Amendamentul 647
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Partea II – titlul I – capitolul I - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intervenția publică și ajutorul pentru 
depozitarea privată

Intervenția publică, ajutorul pentru 
depozitarea privată și gestionarea privată a 
ofertei

Or. es

Justificare

Asigură compatibilitatea textului cu alte amendamente legate de autoreglementarea pieței.

Amendamentul 648
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Domeniul de aplicare Domeniul de aplicare și principiile

Or. fr
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Amendamentul 649
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acordarea de ajutor pentru depozitarea 
produselor de către operatori privați.

(b) acordarea de ajutor pentru depozitarea 
produselor de către operatori publici și 
privați.

Or. pt

Amendamentul 650
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cerințele privind compoziția variabilă 
a biocombustibililor, caz în care statele
membre pot introduce cerințe mai stricte 
privind compoziția biocombustibililor 
atunci când surplusul de cereale pe piață 
determină distorsiuni ale prețurilor.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să poată folosi cerințele privind compoziția biocombustibililor ca 
instrument de intervenție pe piață, prin stabilirea unor cerințe privind compoziția variabilă a 
biocombustibililor în ceea ce privește cerealele. Acest lucru le-ar permite statelor membre să 
introducă cerințe mai stricte privind compoziția în relație cu cerealele în cazul unui surplus 
semnificativ de cereale pe piață.

Amendamentul 651
Peter Jahr, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 8 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Restituirile la export reglementate în acest 
capitol se aplică numai în corelație cu 
articolul 154 din prezentul regulament.

Or. de

Amendamentul 652
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intervenția publică se aplică pentru 
produsele următoare, sub rezerva 
îndeplinirii condițiilor stabilite în prezenta 
secțiune, precum și a cerințelor și 
condițiilor care urmează a fi stabilite de 
Comisie prin intermediul unor acte 
delegate și/sau al unor acte de punere în 
aplicare, în temeiul articolelor 18 și 19:

Intervenția publică se aplică pentru 
produsele următoare, în conformitate cu 
condițiile stabilite în prezenta secțiune, 
precum și cu eventualele cerințe și condiții
suplimentare care pot fi stabilite de 
Comisie prin intermediul unor acte 
delegate și/sau al unor acte de punere în 
aplicare, în temeiul articolelor 18 și 19:

Or. it

Amendamentul 653
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) grâu comun, orz și porumb; (a) grâu comun, grâu dur, orz, porumb și 
sorg;

Or. es

Justificare

Deși intervenția în cazul grâului dur și al sorgului este puțin probabilă, aceste două sectoare 
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nu ar trebui să fie excluse din plasa de siguranță oferită de intervenție. În plus, această 
dispoziție nu implică niciun cost suplimentar.

Amendamentul 654
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) grâu comun, orz și porumb; (a) grâu comun, grâu dur, orz, porumb și 
sorg;

Or. es

Justificare

Excluderea acestor produse din mecanismul care asigură o plasă de siguranță nu este 
adecvată.

Amendamentul 655
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) grâu comun, orz și porumb; (a) grâu comun și dur, orz și porumb;

Or. it

Amendamentul 656
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) grâu comun, orz și porumb; (a) grâu comun, grâu dur, orz și porumb;

Or. it

Amendamentul 657
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) grâu comun, orz și porumb; (a) grâu comun, grâu dur, orz și porumb;

Or. it

Amendamentul 658
Giovanni La Via

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) grâu comun, orz și porumb; (a) grâu comun, grâu dur, orz și porumb;

Or. it

Amendamentul 659
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) fructe și legume;

Or. es
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Amendamentul 660
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) carne proaspătă sau refrigerată din 
sectorul cărnii de vită și mânzat, care 
intră sub incidența codurilor 
NC 0201 10 00 și 0201 20 20 –
0201 20 50;

eliminat

Or. en

Amendamentul 661
Phil Prendergast, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sectorul cărnii proaspete și 
refrigerate de oaie, porc și capră;

Or. en

Amendamentul 662
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sectorul cărnii proaspete și 
refrigerate de oaie și capră;

Or. en
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Amendamentul 663
Liam Aylward

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) carne proaspătă și refrigerată de oaie 
și capră;

Or. en

Amendamentul 664
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) carne de porc;

Or. fr

Amendamentul 665
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) carne de porc;

Or. pl

Justificare

Producția de carne de porc este caracterizată de ciclicitate și sezonalitate. Acest lucru 
înseamnă că piața cărnii de porc este vulnerabilă la fluctuațiile pieței și este, adesea, afectată 
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de crize. Un exemplu în acest sens este cea mai recentă criză care a lovit piața la sfârșitul 
anului 2010 și începutul anului 2011. Cu această ocazie, s-a manifestat o scădere bruscă a 
prețului cărnii de porc, iar situația dificilă cu care se confruntau producătorii a fost agravată 
de prețul ridicat al cerealelor. Instrumentul de intervenție publică ar trebui să facă parte din 
plasa de siguranță în cazul crizelor și să fie utilizat în mod eficient.

Amendamentul 666
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) carne de iepure proaspătă sau 
refrigerată;

Or. es

Amendamentul 667
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) unt produs direct și exclusiv din 
smântână pasteurizată obținută direct și 
exclusiv din lapte de vacă într-o 
întreprindere agreată din Uniune, cu un 
conținut minim de grăsimi butirice de 
82 % din greutate și cu un conținut 
maxim de apă de 16 % din greutate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 668
Anna Hedh, Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog, Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) lapte praf degresat de calitate 
superioară obținut din lapte de vacă prin 
procedeul pulverizării într-o întreprindere 
agreată din Uniune, cu un conținut 
minim de materie proteică de 34 % din 
greutatea substanței uscate, fără grăsimi.

eliminat

Or. en

Amendamentul 669
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Stocuri strategice

Pentru a preveni producerea unor 
dezechilibre grave pe piață și pentru a 
garanta continuitatea sectoarelor creșterii 
animalelor, trebuie să se stabilească 
stocuri strategice de materii prime pentru 
hrana animalelor.
Comisia adoptă, prin acte delegate în 
conformitate cu articolul 160, măsurile
necesare pentru a se asigura că acest 
sistem este pus în aplicare.

Or. es

Justificare

Nivelul actual al volatilității de pe piețe periclitează în mod grav viabilitatea sectorului 
european al creșterii animalelor, cu toate consecințele grave pe care acest fapt le are asupra 
securității alimentare în UE. Prin urmare, ar trebui să se introducă un sistem pentru a stabili 
stocuri strategice de materii prime necesare pentru hrana animalelor.
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Amendamentul 670
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Intervenția publică este disponibilă: Intervenția publică este disponibilă pentru 
produsele enumerate la articolul 10 pe 
parcursul întregului an.

Or. en

Justificare

O criză poate apărea în orice moment al anului. Așadar, intervenția publică ar trebui să fie 
posibilă în orice moment pe parcursul anului.

Amendamentul 671
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru grâu comun, orz și porumb, de la 
1 noiembrie la 31 mai;

(a) pentru grâu comun, grâu dur, orz,
porumb și sorg, de la 1 noiembrie la 
31 mai;

Or. es

Amendamentul 672
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru grâu comun, orz și porumb, de la 
1 noiembrie la 31 mai;

(a) pentru grâu comun, grâu dur, orz,
porumb și sorg, de la 1 noiembrie la 
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31 mai;

Or. es

Justificare

Excluderea acestor produse din mecanismul care asigură o plasă de siguranță nu este 
adecvată.

Amendamentul 673
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(c) pentru carnea de vită, de mânzat și de 
porc, de la 1 ianuarie la 31 decembrie;

Or. pl

Justificare

Ca urmare a amendamentului la articolul 10.

Amendamentul 674
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru unt și lapte praf degresat, de la 1 
martie la 31 august.

(d) pentru unt și lapte praf degresat, pe 
parcursul întregului an.

Or. en

Amendamentul 675
Diane Dodds
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Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru unt și lapte praf degresat, de la 1 
martie la 31 august.

(d) pentru unt și lapte praf degresat, pe 
parcursul întregului an.

Or. en

Amendamentul 676
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru unt și lapte praf degresat, de la 1 
martie la 31 august.

(d) pentru unt și lapte praf degresat, pe 
parcursul întregului an.

Or. en

Amendamentul 677
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru unt și lapte praf degresat, de la 
1 martie la 31 august.

(d) pentru unt și lapte praf degresat, de la 
1 martie la 1 ianuarie.

Or. en

Amendamentul 678
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera d



AM\907930RO.doc 139/169 PE492.801v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru unt și lapte praf degresat, de la 
1 martie la 31 august.

(d) pentru unt și lapte praf degresat, de la 
1 martie la 31 decembrie.

Or. de

Amendamentul 679
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cursul perioadelor menționate la 
articolul 11, intervenția publică:

(1) În cursul perioadei menționate la 
articolul 11, intervenția publică:

Or. en

Justificare

Acest amendament este o consecință logică a modificării propuse pentru articolul 11 (aceeași 
perioadă de intervenție pentru toate sectoarele eligibile pentru intervenție publică).

Amendamentul 680
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) poate fi deschisă de Comisie, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
pentru orz, porumb și orez nedecorticat 
(inclusiv soiuri sau tipuri specifice de orez 
nedecorticat), dacă situația de pe piață 
impune acest lucru. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2);

(b) este deschisă de Comisie, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
pentru orz, porumb, grâu dur, sorg și orez 
nedecorticat (inclusiv soiuri sau tipuri 
specifice de orez nedecorticat), dacă 
situația de pe piață impune acest lucru. 
Actele de punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 



PE492.801v01-00 140/169 AM\907930RO.doc

RO

alineatul (2);

Or. es

Amendamentul 681
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) poate fi deschisă de Comisie, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
pentru orz, porumb și orez nedecorticat 
(inclusiv soiuri sau tipuri specifice de orez 
nedecorticat), dacă situația de pe piață
impune acest lucru. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2);

(b) poate fi deschisă de Comisie, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
pentru orz, porumb și orez nedecorticat 
(inclusiv soiuri sau tipuri specifice de orez 
nedecorticat), numai dacă situația gravă de
pe piață generează o nevoie în acest sens. 
Actele de punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2);

Or. en

Justificare

Trebuie clarificat faptul că intervenția ar trebui să fie realizată numai dacă situația de pe 
piață este gravă.

Amendamentul 682
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) poate fi deschisă de Comisie, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
pentru orz, porumb și orez nedecorticat 
(inclusiv soiuri sau tipuri specifice de orez 
nedecorticat), dacă situația de pe piață 
impune acest lucru. Actele de punere în 

(b) poate fi deschisă de Comisie, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
pentru orz, porumb, grâu dur, sorg și orez 
nedecorticat (inclusiv soiuri sau tipuri 
specifice de orez nedecorticat), dacă 
situația de pe piață impune acest lucru. 
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aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2);

Actele de punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2);

Or. es

Amendamentul 683
Phil Prendergast, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) poate fi deschisă de Comisie pentru 
sectorul cărnii de vită și mânzat, prin 
intermediul altor acte de punere în aplicare, 
în cazul în care prețul mediu de piață în 
decursul unei perioade reprezentative
adoptate în temeiul articolului 19 litera (a) 
într-un stat membru sau într-o regiune a 
unui stat membru, înregistrat pe baza grilei 
Uniunii de clasificare a carcaselor, astfel 
cum a fost adoptată în temeiul 
articolului 18 alineatul (8), este mai mic de
1 560 EUR/tonă.

(c) este deschisă de Comisie pentru 
sectorul cărnii de vită și mânzat, prin 
intermediul altor acte de punere în aplicare, 
înainte ca prețul mediu de piață adoptat în 
temeiul articolului 19 litera (a) într-un stat 
membru sau într-o regiune a unui stat 
membru, înregistrat pe baza grilei Uniunii 
de clasificare a carcaselor, astfel cum a fost 
adoptată în temeiul articolului 18 
alineatul (8), să ajungă la 1 560 EUR/tonă.
În termen de șase luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia trebuie să revizuiască prețurile 
de intervenție din sectorul cărnii de vită și 
mânzat, ținând seama de evoluția 
costurilor de producție pe o perioadă 
reprezentativă.

Or. en

Amendamentul 684
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) poate fi deschisă de Comisie pentru (c) este deschisă de Comisie pentru 
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sectorul cărnii de vită și mânzat, prin 
intermediul altor acte de punere în aplicare, 
în cazul în care prețul mediu de piață în 
decursul unei perioade reprezentative
adoptate în temeiul articolului 19 litera (a) 
într-un stat membru sau într-o regiune a 
unui stat membru, înregistrat pe baza grilei 
Uniunii de clasificare a carcaselor, astfel 
cum a fost adoptată în temeiul 
articolului 18 alineatul (8), este mai mic de
1 560 EUR/tonă.

sectorul cărnii de vită și mânzat, prin 
intermediul altor acte de punere în aplicare, 
înainte ca prețul mediu de piață adoptat în 
temeiul articolului 19 litera (a) într-un stat 
membru sau într-o regiune a unui stat 
membru, înregistrat pe baza grilei Uniunii 
de clasificare a carcaselor, astfel cum a fost 
adoptată în temeiul articolului 18 
alineatul (8), să ajungă la 1 560 EUR/tonă.
În termen de șase luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia trebuie să revizuiască prețurile 
de intervenție din sectorul cărnii de vită și 
mânzat, ținând seama de evoluția 
costurilor de producție pe o perioadă 
reprezentativă.

Or. en

Amendamentul 685
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) poate fi deschisă de Comisie pentru 
sectorul cărnii de vită și mânzat, prin 
intermediul altor acte de punere în aplicare, 
în cazul în care prețul mediu de piață în 
decursul unei perioade reprezentative 
adoptate în temeiul articolului 19 litera (a) 
într-un stat membru sau într-o regiune a 
unui stat membru, înregistrat pe baza grilei 
Uniunii de clasificare a carcaselor, astfel 
cum a fost adoptată în temeiul 
articolului 18 alineatul (8), este mai mic de 
1 560 EUR/tonă.

(c) trebuie să fie deschisă de Comisie 
pentru sectorul cărnii de vită și mânzat, 
prin intermediul altor acte de punere în 
aplicare, în cazul în care prețul mediu de 
piață în decursul unei perioade 
reprezentative adoptate în temeiul 
articolului 19 litera (a) într-un stat membru 
sau într-o regiune a unui stat membru, 
înregistrat pe baza grilei Uniunii de 
clasificare a carcaselor, astfel cum a fost 
adoptată în temeiul articolului 18 
alineatul (8), este mai mic de 
1 560 EUR/tonă.

Or. fr
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Amendamentul 686
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) poate fi deschisă de Comisie pentru 
sectorul cărnii de vită și mânzat, prin 
intermediul altor acte de punere în aplicare, 
în cazul în care prețul mediu de piață în 
decursul unei perioade reprezentative 
adoptate în temeiul articolului 19 litera (a) 
într-un stat membru sau într-o regiune a 
unui stat membru, înregistrat pe baza grilei 
Uniunii de clasificare a carcaselor, astfel 
cum a fost adoptată în temeiul 
articolului 18 alineatul (8), este mai mic de
1 560 EUR/tonă.

(c) poate fi deschisă de Comisie pentru 
sectorul cărnii de vită și mânzat, prin 
intermediul altor acte de punere în aplicare, 
în cazul în care prețul mediu de piață în 
decursul unei perioade reprezentative 
adoptate în temeiul articolului 19 litera (a) 
într-un stat membru sau într-o regiune a 
unui stat membru, înregistrat pe baza grilei 
Uniunii de clasificare a carcaselor, astfel 
cum a fost adoptată în temeiul 
articolului 18 alineatul (8), este sub 70 % 
din prețul de referință stabilit la 
articolul 7 primul paragraf litera (d).

Or. en

Amendamentul 687
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) poate fi deschisă de Comisie pentru 
sectorul cărnii de vită și mânzat, prin 
intermediul altor acte de punere în aplicare, 
în cazul în care prețul mediu de piață în 
decursul unei perioade reprezentative 
adoptate în temeiul articolului 19 litera (a) 
într-un stat membru sau într-o regiune a 
unui stat membru, înregistrat pe baza grilei 
Uniunii de clasificare a carcaselor, astfel 
cum a fost adoptată în temeiul 
articolului 18 alineatul (8), este mai mic de 
1 560 EUR/tonă.

(c) poate fi deschisă de Comisie pentru 
sectorul cărnii de vită și mânzat, prin 
intermediul altor acte de punere în aplicare, 
în cazul în care prețul mediu de piață în 
decursul unei perioade reprezentative 
adoptate în temeiul articolului 19 litera (a) 
într-un stat membru sau într-o regiune a 
unui stat membru, înregistrat pe baza grilei 
Uniunii de clasificare a carcaselor, astfel 
cum a fost adoptată în temeiul 
articolului 18 alineatul (8), este mai mic de 
1 560 EUR/tonă. Respectivele acte de 
punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
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examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 688
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) poate fi deschisă de Comisie, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, pentru sectorul cărnii de oaie și 
capră, dacă situația de pe piață impune 
acest lucru.

Or. en

Amendamentul 689
Phil Prendergast, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) poate fi deschisă de Comisie, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, pentru sectorul cărnii de oaie și 
capră, dacă situația de pe piață impune 
acest lucru.

Or. en

Amendamentul 690
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Comisia poate hotărî, prin acte de 
punere în aplicare, să deschidă 
intervenția publică în sectorul cărnii de 
porc atunci când prețul mediu pe piața 
UE pentru carcasele de porc, astfel cum 
este stabilit prin referință la prețurile 
înregistrate în fiecare stat membru, pe 
piețele reprezentative ale Comunității și 
ponderat prin coeficienți ce reflectă 
dimensiunea relativă a cirezii de porci din 
fiecare stat membru, este sub 103 % din 
prețul de referință și după ce raportul 
dintre prețul de piață și costul de 
producție a fost luat în considerare.

Or. pl

Justificare

Ca urmare a amendamentului la articolul 10. Se ține seama de condițiile aplicabile ajutorului 
pentru depozitare privată, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și de costurile de 
producție. Criza din 2010-2011 a demonstrat faptul că producția de carne de porc poate 
deveni neprofitabilă nu numai ca urmare a scăderii prețurilor pentru șeptelul de porci, ci și 
din cauza creșterii semnificative a costurilor cu cerealele și furajele.

Amendamentul 691
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, să închidă 
intervenția publică pentru sectorul cărnii de 
vită și mânzat în cazul în care, în decursul 
unei perioade reprezentative adoptate în 
temeiul articolului 19 litera (a), condițiile 
prevăzute la alineatul (1) litera (c) nu mai 
sunt îndeplinite.

(2) Comisia trebuie, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, să închidă 
intervenția publică pentru sectorul cărnii de 
vită și mânzat în cazul în care, în decursul 
unei perioade reprezentative adoptate în 
temeiul articolului 19 litera (a), condițiile 
prevăzute la alineatul (1) litera (c) nu mai 
sunt îndeplinite.
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Or. en

Amendamentul 692
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, să închidă 
intervenția publică pentru sectorul cărnii de 
vită și mânzat în cazul în care, în decursul 
unei perioade reprezentative adoptate în 
temeiul articolului 19 litera (a), condițiile 
prevăzute la alineatul (1) litera (c) nu mai 
sunt îndeplinite.

(2) Comisia trebuie, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, să închidă 
intervenția publică pentru sectorul cărnii de 
vită și mânzat în cazul în care, în decursul 
unei perioade reprezentative adoptate în 
temeiul articolului 19 litera (a), condițiile 
prevăzute la alineatul (1) litera (c) nu mai 
sunt îndeplinite.

Or. en

Amendamentul 693
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În sensul prezentului articol, 
Parlamentul European și Consiliul 
adoptă, în conformitate cu articolul 43 
alineatul (2) din tratat, o listă exhaustivă 
de criterii care trebuie să fie îndeplinite 
pentru a considera că situația de pe piață 
necesită o intervenție publică.

Or. en

Justificare

Amendamentul asigură faptul că generarea intervenției publice devine tot mai obiectivă și 
mai predictibilă pentru fermieri. Cu toate acestea, el nu stabilește un automatism.
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Amendamentul 694
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Achizițiile la preț fix sau prin procedură 
de licitație

Proceduri de licitație

Or. en

Justificare

Toate achizițiile ar trebui să fie realizate prin proceduri de licitație. Acestea vor asigura cel 
mai bun raport calitate-preț și o orientare sporită către piață. De asemenea, vor permite 
atingerea obiectivului simplificării, întrucât vor asigura aplicarea aceluiași proces pentru 
toate intervențiile.

Amendamentul 695
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 13 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Achizițiile la preț fix sau prin procedură de 
licitație

Achizițiile prin procedură de licitație

Or. en

Justificare

Toate achizițiile ar trebui să fie realizate prin proceduri de licitație pentru a asigura cel mai 
bun raport calitate-preț și o orientare sporită către piață.

Amendamentul 696
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când intervenția publică este 
deschisă în conformitate cu articolul 12 
alineatul (1) litera (a), achizițiile se fac la 
preț fix în limitele precizate în continuare 
pentru fiecare perioadă menționată la 
articolul 11:

eliminat

(a) pentru grâul comun, 3 milioane de 
tone;
(b) pentru unt, 30 000 de tone;
(c) pentru lapte praf degresat, 109 000 de 
tone.

Or. en

Justificare

Toate achizițiile ar trebui să fie realizate prin proceduri de licitație. Acestea vor asigura cel 
mai bun raport calitate-preț și o orientare sporită către piață. De asemenea, vor permite 
atingerea obiectivului simplificării, întrucât vor asigura aplicarea aceluiași proces pentru 
toate intervențiile.

Amendamentul 697
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când intervenția publică este 
deschisă în conformitate cu articolul 12 
alineatul (1) litera (a), achizițiile se fac la 
preț fix în limitele precizate în continuare 
pentru fiecare perioadă menționată la 
articolul 11:

eliminat

(a) pentru grâul comun, 3 milioane de 
tone;
(b) pentru unt, 30 000 de tone;
(c) pentru lapte praf degresat, 109 000 de 
tone.
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Or. en

Amendamentul 698
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru grâul comun, 3 milioane de 
tone;

(a) pentru grâul comun, 2,5 milioane de 
tone;

Or. en

Justificare

Aceasta va reduce cantitatea de grâu care ar putea fi cumpărată de Comisie prin intermediul 
stocurilor de intervenție.

Amendamentul 699
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru unt, 30 000 de tone; (b) pentru unt, 250 000 de tone;

Or. de

Amendamentul 700
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru unt, 30 000 de tone; (b) pentru unt, 70 000 de tone;



PE492.801v01-00 150/169 AM\907930RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 701
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru unt, 30 000 de tone; (b) pentru unt, 70 000 de tone;

Or. pt

Amendamentul 702
Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru lapte praf degresat, 109 000 de 
tone.

(c) pentru lapte praf degresat, 100 000 de 
tone.

Or. en

Amendamentul 703
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când intervenția publică este 
deschisă în temeiul articolului 
12 alineatul (1), achizițiile se fac prin 
intermediul unei proceduri de licitație 
pentru a se stabili prețul maxim de 
achiziție:

Atunci când intervenția publică este 
deschisă în temeiul articolului 12 
alineatul (1), achizițiile se fac prin 
intermediul unei proceduri de licitație 
pentru a se stabili prețul maxim de 
achiziție.
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Or. en

Justificare

Toate achizițiile ar trebui să fie realizate prin proceduri de licitație. Acestea vor asigura cel 
mai bun raport calitate-preț și o orientare sporită către piață. De asemenea, vor permite 
atingerea obiectivului simplificării, întrucât vor asigura aplicarea aceluiași proces pentru 
toate intervențiile.

Amendamentul 704
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru grâul comun, unt și laptele praf 
degresat, peste limitele menționate la 
alineatul (1),

eliminat

Or. en

Justificare

Toate achizițiile ar trebui să fie realizate prin proceduri de licitație. Acestea vor asigura cel 
mai bun raport calitate-preț și o orientare sporită către piață. De asemenea, vor permite 
atingerea obiectivului simplificării, întrucât vor asigura aplicarea aceluiași proces pentru 
toate intervențiile.

Amendamentul 705
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru grâul comun, unt și laptele praf 
degresat, peste limitele menționate la
alineatul (1),

eliminat

Or. en
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Amendamentul 706
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru orz, porumb, orez nedecorticat 
și pentru carnea de vită și mânzat.

eliminat

Or. en

Justificare

Toate achizițiile ar trebui să fie realizate prin proceduri de licitație. Acestea vor asigura cel 
mai bun raport calitate-preț și o orientare sporită către piață. De asemenea, vor permite 
atingerea obiectivului simplificării, întrucât vor asigura aplicarea aceluiași proces pentru 
toate intervențiile.

Amendamentul 707
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru orz, porumb, orez nedecorticat 
și pentru carnea de vită și mânzat.

eliminat

Or. en

Justificare

Achizițiile ar trebui să fie realizate prin proceduri de licitație pentru a asigura cel mai bun 
raport calitate-preț și o orientare sporită către piață.

Amendamentul 708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru orz, porumb, orez nedecorticat și 
pentru carnea de vită și mânzat.

(b) pentru grâu dur, orz, porumb, sorg, 
orez nedecorticat și pentru carnea de vită și 
mânzat.

Or. es

Amendamentul 709
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru orz, porumb, orez nedecorticat și 
pentru carnea de vită și mânzat.

(b) pentru grâu dur, orz, porumb, sorg, 
orez nedecorticat și pentru carnea de vită și 
mânzat.

Or. es

Amendamentul 710
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În condiții speciale și justificate 
corespunzător, Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
restricții referitoare la procedurile de 
licitație adresate unui stat membru sau unei 
regiuni a unui stat membru ori poate stabili 
prețurile de achiziție pentru intervenția 
publică pentru fiecare stat membru sau 
pentru fiecare regiune a unui stat 
membru pe baza prețurilor medii de piață 
înregistrate. Actele de punere în aplicare 
respective sunt adoptate în conformitate cu 

În condiții speciale și justificate 
corespunzător, Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
restricții referitoare la procedurile de 
licitație adresate unui stat membru sau unei 
regiuni a unui stat membru. Actele de 
punere în aplicare respective sunt adoptate 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).
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procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Toate achizițiile ar trebui să fie realizate prin proceduri de licitație. Acestea vor asigura cel 
mai bun raport calitate-preț și o orientare sporită către piață. De asemenea, vor permite 
atingerea obiectivului simplificării, întrucât vor asigura aplicarea aceluiași proces pentru 
toate intervențiile.

Amendamentul 711
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În condiții speciale și justificate 
corespunzător, Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
restricții referitoare la procedurile de 
licitație adresate unui stat membru sau unei 
regiuni a unui stat membru ori poate stabili 
prețurile de achiziție pentru intervenția 
publică pentru fiecare stat membru sau 
pentru fiecare regiune a unui stat 
membru pe baza prețurilor medii de piață 
înregistrate. Actele de punere în aplicare 
respective sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).

În condiții speciale și justificate 
corespunzător, Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte de punere în aplicare, 
restricții referitoare la procedurile de 
licitație adresate unui stat membru sau unei 
regiuni a unui stat membru. Actele de 
punere în aplicare respective sunt adoptate 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 712
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prețul de intervenție publică înseamnă: (1) Prețul de intervenție publică înseamnă 
prețul maxim la care produsele eligibile 
pentru intervenție publică pot fi 
achiziționate prin procedură de licitație.

Or. en

Justificare

Toate achizițiile ar trebui să fie realizate prin proceduri de licitație. Acestea vor asigura cel 
mai bun raport calitate-preț și o orientare sporită către piață. De asemenea, vor permite 
atingerea obiectivului simplificării, întrucât vor asigura aplicarea aceluiași proces pentru 
toate intervențiile.

Amendamentul 713
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prețul la care produsele sunt 
cumpărate în cadrul intervenției publice 
dacă acest lucru se face la preț fix sau

eliminat

Or. en

Justificare

Toate achizițiile ar trebui să fie realizate prin proceduri de licitație. Acestea vor asigura cel 
mai bun raport calitate-preț și o orientare sporită către piață. De asemenea, vor permite 
atingerea obiectivului simplificării, întrucât vor asigura aplicarea aceluiași proces pentru 
toate intervențiile.

Amendamentul 714
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a



PE492.801v01-00 156/169 AM\907930RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prețul la care produsele sunt 
cumpărate în cadrul intervenției publice
dacă acest lucru se face la preț fix sau

eliminat

Or. en

Justificare

Toate achizițiile ar trebui să fie realizate prin proceduri de licitație. Acestea ar asigura cel 
mai bun raport calitate-preț și o orientare sporită către piață.

Amendamentul 715
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prețul maxim la care produsele 
eligibile pentru intervenția publică pot fi 
achiziționate, dacă acest lucru se face 
prin procedură de licitație.

eliminat

Or. en

Justificare

Toate achizițiile ar trebui să fie realizate prin proceduri de licitație. Acestea vor asigura cel 
mai bun raport calitate-preț și o orientare sporită către piață. De asemenea, vor permite 
atingerea obiectivului simplificării, întrucât vor asigura aplicarea aceluiași proces pentru 
toate intervențiile.

Amendamentul 716
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prețul maxim la care produsele eligibile (b) prețul maxim la care produsele eligibile 
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pentru intervenția publică pot fi 
achiziționate, dacă acest lucru se face prin 
procedură de licitație.

pentru intervenția publică pot fi 
achiziționate prin procedură de licitație.

Or. en

Amendamentul 717
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru grâul comun, orz, porumb, orez 
nedecorticat și lapte praf degresat este egal 
cu prețurile de referință respective 
stabilite la articolul 7 în cazul 
achiziționării la preț fix și nu trebuie să
depășească prețurile de referință respective 
în cazul achiziționării prin procedură de 
licitație;

(a) pentru grâul comun, orz, porumb, orez 
nedecorticat și lapte praf degresat nu 
trebuie să depășească prețurile de referință 
respective;

Or. en

Justificare

Toate achizițiile ar trebui să fie realizate prin proceduri de licitație. Acestea vor asigura cel 
mai bun raport calitate-preț și o orientare sporită către piață. De asemenea, vor permite 
atingerea obiectivului simplificării, întrucât vor asigura aplicarea aceluiași proces pentru 
toate intervențiile.

Amendamentul 718
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru grâul comun, orz, porumb, orez 
nedecorticat și lapte praf degresat este egal 
cu prețurile de referință respective 
stabilite la articolul 7 în cazul 

(a) pentru grâul comun, orz, porumb, orez 
nedecorticat și lapte praf degresat nu 
trebuie să depășească prețurile de referință 
respective;
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achiziționării la preț fix și nu trebuie să
depășească prețurile de referință respective 
în cazul achiziționării prin procedură de 
licitație;

Or. en

Amendamentul 719
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru grâul comun, orz, porumb, orez 
nedecorticat și lapte praf degresat este egal 
cu prețurile de referință respective stabilite 
la articolul 7 în cazul achiziționării la preț
fix și nu trebuie să depășească prețurile de 
referință respective în cazul achiziționării 
prin procedură de licitație;

(a) pentru grâul comun, grâul dur, orz, 
porumb, sorg, orez nedecorticat și lapte 
praf degresat este egal cu prețurile de 
referință respective stabilite la articolul 7 în 
cazul achiziționării la preț fix și nu trebuie 
să depășească prețurile de referință 
respective în cazul achiziționării prin 
procedură de licitație;

Or. es

Amendamentul 720
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru grâul comun, orz, porumb, orez 
nedecorticat și lapte praf degresat este egal 
cu prețurile de referință respective stabilite 
la articolul 7 în cazul achiziționării la preț
fix și nu trebuie să depășească prețurile de 
referință respective în cazul achiziționării 
prin procedură de licitație;

(a) pentru grâul comun, grâul dur, orz, 
porumb, sorg, orez nedecorticat și lapte 
praf degresat este egal cu prețurile de 
referință respective stabilite la articolul 7 în 
cazul achiziționării la preț fix și nu trebuie 
să depășească prețurile de referință 
respective în cazul achiziționării prin 
procedură de licitație;
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Or. es

Amendamentul 721
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru grâul comun, orz, porumb, orez 
nedecorticat și lapte praf degresat este egal 
cu prețurile de referință respective stabilite 
la articolul 7 în cazul achiziționării la preț
fix și nu trebuie să depășească prețurile de 
referință respective în cazul achiziționării 
prin procedură de licitație;

(a) pentru grâul comun și grâul dur, orz, 
porumb, orez nedecorticat, sorg și lapte 
praf degresat este egal cu prețurile de 
referință respective stabilite la articolul 7 în 
cazul achiziționării la preț fix și nu trebuie 
să depășească prețurile de referință 
respective în cazul achiziționării prin 
procedură de licitație;

Or. it

Amendamentul 722
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru unt este egal cu un procent de
90 % din prețul de referință stabilit la 
articolul 7 în cazul achiziționării la preț
fix și nu trebuie să depășească 90 % din 
prețul de referință în cazul achiziționării 
prin licitație;

(b) pentru unt nu trebuie să depășească 
90 % din prețul de referință;

Or. en

Justificare

Toate achizițiile ar trebui să fie realizate prin proceduri de licitație. Acestea vor asigura cel 
mai bun raport calitate-preț și o orientare sporită către piață. De asemenea, vor permite 
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atingerea obiectivului simplificării, întrucât vor asigura aplicarea aceluiași proces pentru 
toate intervențiile.

Amendamentul 723
Richard Ashworth, Julie Girling, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru unt este egal cu un procent de
90 % din prețul de referință stabilit la 
articolul 7 în cazul achiziționării la preț
fix și nu trebuie să depășească 90 % din 
prețul de referință în cazul achiziționării 
prin licitație;

(b) pentru unt nu trebuie să depășească 
90 % din prețul de referință;

Or. en

Amendamentul 724
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pentru carnea de vită și mânzat nu 
trebuie să depășească prețul menționat la
articolul 12 alineatul (1) litera (c).

(c) pentru carnea de vită și mânzat nu 
trebuie să depășească 90 % din prețul de 
referință menționat la articolul 7 primul 
paragraf litera (d).

Or. pt

Amendamentul 725
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prețurile de intervenție publică, 
menționate la alineatele (1) și (2), se aplică 
fără a aduce atingere creșterilor sau 
reducerilor de preț din motive de calitate 
pentru grâul comun, orz, porumb și orez 
nedecorticat. Mai mult, ținând seama de 
necesitatea asigurării unei orientări a 
producției spre anumite soiuri de orez 
nedecorticat, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 160, pentru a 
stabili majorări sau reduceri ale prețului de 
intervenție publică.

(3) Prețurile de intervenție publică, 
menționate la alineatele (1) și (2), se aplică 
fără a aduce atingere creșterilor sau 
reducerilor de preț din motive de calitate 
pentru grâul comun, orz, porumb și orez 
nedecorticat. Mai mult, pentru:

(a) a asigura o orientare a producției spre 
anumite soiuri de orez nedecorticat, se 
deleagă Comisiei competența de a adopta 
acte delegate, în conformitate cu 
articolul 160, pentru a stabili majorări sau 
reduceri ale prețului de intervenție publică;

(b) a încuraja încheierea de contracte de 
cultivare pe termen lung între producători 
și entitățile care cumpără cereale, se 
deleagă Comisiei competența de a adopta 
acte delegate, în conformitate cu 
articolul 160, pentru a stabili majorări ale 
prețului de intervenție publică.

Or. pl

Justificare

Acest amendament vizează introducerea de instrumente fără caracter obligatoriu pentru a 
încuraja producătorii agricoli, prelucrătorii și comercianții să încheie contracte de cultivare 
cu o durată de cel puțin un an. Acest lucru se poate realiza prin stabilirea unei creșteri a 
prețului de intervenție publică pentru bunurile vizate de contractele de cultivare. Scopul 
principal al politicii agricole comune ar trebui să fie cel de a preveni distorsiunile pe piață, 
limitând astfel domeniul de aplicare al intervențiilor esențiale.

Amendamentul 726
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prețurile de intervenție publică, 
menționate la alineatele (1) și (2), se aplică 
fără a aduce atingere creșterilor sau 
reducerilor de preț din motive de calitate 
pentru grâul comun, orz, porumb și orez 
nedecorticat. Mai mult, ținând seama de 
necesitatea asigurării unei orientări a 
producției spre anumite soiuri de orez 
nedecorticat, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 160, pentru a 
stabili majorări sau reduceri ale prețului de 
intervenție publică.

(3) Prețurile de intervenție publică, 
menționate la alineatele (1) și (2), se aplică 
fără a aduce atingere creșterilor sau 
reducerilor de preț din motive de calitate 
pentru grâul comun, grâul dur, orz, 
porumb, sorg și orez nedecorticat. Mai 
mult, ținând seama de necesitatea asigurării 
unei orientări a producției spre anumite 
soiuri de orez nedecorticat, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu articolul 160, 
pentru a stabili majorări sau reduceri ale 
prețului de intervenție publică.

Or. es

Amendamentul 727
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prețurile de intervenție publică, 
menționate la alineatele (1) și (2), se aplică 
fără a aduce atingere creșterilor sau 
reducerilor de preț din motive de calitate 
pentru grâul comun, orz, porumb și orez 
nedecorticat. Mai mult, ținând seama de 
necesitatea asigurării unei orientări a 
producției spre anumite soiuri de orez 
nedecorticat, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 160, pentru a 
stabili majorări sau reduceri ale prețului de 
intervenție publică.

(3) Prețurile de intervenție publică, 
menționate la alineatele (1) și (2), se aplică 
fără a aduce atingere creșterilor sau 
reducerilor de preț din motive de calitate 
pentru grâul comun, grâul dur, orz, 
porumb, sorg și orez nedecorticat. Mai 
mult, ținând seama de necesitatea asigurării 
unei orientări a producției spre anumite 
soiuri de orez nedecorticat, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu articolul 160, 
pentru a stabili majorări sau reduceri ale 
prețului de intervenție publică.

Or. es
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Amendamentul 728
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prețurile de intervenție publică, 
menționate la alineatele (1) și (2), se aplică 
fără a aduce atingere creșterilor sau 
reducerilor de preț din motive de calitate 
pentru grâul comun, orz, porumb și orez 
nedecorticat. Mai mult, ținând seama de 
necesitatea asigurării unei orientări a 
producției spre anumite soiuri de orez 
nedecorticat, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 160, pentru a 
stabili majorări sau reduceri ale prețului de 
intervenție publică.

(3) Prețurile de intervenție publică, 
menționate la alineatele (1) și (2), se aplică 
fără a aduce atingere creșterilor sau 
reducerilor de preț din motive de calitate 
pentru grâul comun, grâul dur, orz, 
porumb, sorg și orez nedecorticat. Mai 
mult, ținând seama de necesitatea asigurării 
unei orientări a producției spre anumite 
soiuri de orez nedecorticat, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu articolul 160, 
pentru a stabili majorări sau reduceri ale 
prețului de intervenție publică.

Or. it

Amendamentul 729
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să se evite orice perturbare a pieței, (a) să se consolideze instrumentele de 
reglementare a pieței publice,

Or. pt

Amendamentul 730
Peter Jahr, Albert Deß, Britta Reimers
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Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsele pot fi desfăcute prin punerea 
lor la dispoziție pentru programul de 
distribuire de produse alimentare către 
persoanele cele mai defavorizate din 
Uniune stabilit în Regulamentul (UE) 
nr. […], dacă programul respectiv prevede 
acest lucru. În acest caz, valoarea 
contabilă a acestor produse trebuie să fie 
la nivelul prețului pertinent de intervenție 
publică stabilit, menționat la articolul 14 
alineatul (2).

eliminat

Or. de

Amendamentul 731
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsele pot fi desfăcute prin punerea 
lor la dispoziție pentru programul de 
distribuire de produse alimentare către 
persoanele cele mai defavorizate din 
Uniune stabilit în Regulamentul (UE) 
nr. […], dacă programul respectiv prevede 
acest lucru. În acest caz, valoarea 
contabilă a acestor produse trebuie să fie 
la nivelul prețului pertinent de intervenție 
publică stabilit, menționat la articolul 14 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Se dorește eliminarea dispoziției potrivit căreia stocurile de intervenție sunt alocate celor mai 
dezavantajate persoane. Această eliminare nu este introdusă din cauza lipsei de 
responsabilitate socială, ci numai pentru că se dorește garantarea faptului că PAC înseamnă 
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agricultură și nu politică socială.

Amendamentul 732
Ulrike Rodust, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsele pot fi desfăcute prin punerea 
lor la dispoziție pentru programul de 
distribuire de produse alimentare către 
persoanele cele mai defavorizate din 
Uniune stabilit în Regulamentul (UE) 
nr. […], dacă programul respectiv prevede 
acest lucru. În acest caz, valoarea 
contabilă a acestor produse trebuie să fie 
la nivelul prețului pertinent de intervenție 
publică stabilit, menționat la articolul 14 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 733
Sylvie Goulard, Jürgen Klute, Ramon Tremosa i Balcells, Vincenzo Iovine, Robert 
Rochefort, Jean-Luc Bennahmias, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Liam 
Aylward, Marian Harkin, Veronica Lope Fontagné

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsele pot fi desfăcute prin punerea lor 
la dispoziție pentru programul de 
distribuire de produse alimentare către 
persoanele cele mai defavorizate din 
Uniune stabilit în Regulamentul (UE) 
nr. […], dacă programul respectiv prevede 
acest lucru. În acest caz, valoarea 
contabilă a acestor produse trebuie să fie la 
nivelul prețului pertinent de intervenție 
publică stabilit, menționat la articolul 14 

Produsele pot fi desfăcute prin punerea lor 
la dispoziție pentru programul de 
distribuire de produse alimentare către 
persoanele cele mai defavorizate din 
Uniune stabilit în Regulamentul (UE) 
nr. […]. În acest caz, valoarea contabilă a 
acestor produse trebuie să fie la nivelul 
prețului pertinent de intervenție publică 
stabilit, menționat la articolul 14 
alineatul (2).
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alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 734
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsele pot fi desfăcute prin punerea lor 
la dispoziție pentru programul de 
distribuire de produse alimentare către 
persoanele cele mai defavorizate din 
Uniune stabilit în Regulamentul (UE) 
nr. […], dacă programul respectiv prevede 
acest lucru. În acest caz, valoarea contabilă 
a acestor produse trebuie să fie la nivelul 
prețului pertinent de intervenție publică 
stabilit, menționat la articolul 14 
alineatul (2).

Produsele pot fi desfăcute, în primul rând,
prin punerea lor la dispoziție pentru 
programul de distribuire de produse 
alimentare către persoanele cele mai 
defavorizate din Uniune stabilit în 
Regulamentul (UE) nr. […], dacă 
programul respectiv prevede acest lucru. În 
acest caz, valoarea contabilă a acestor 
produse trebuie să fie la nivelul prețului 
pertinent de intervenție publică stabilit, 
menționat la articolul 14 alineatul (2).

Or. es

Justificare

Indiferent de temeiul juridic al acestui program, alocarea produselor din cadrul intervenției 
publice ar trebui să demareze prin punerea lor la dispoziția celor care au nevoie de ele în cea 
mai mare măsură.

Amendamentul 735
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 15 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsele pot fi desfăcute prin punerea lor 
la dispoziție pentru programul de 
distribuire de produse alimentare către 

Produsele pot fi desfăcute, în primul rând,
prin punerea lor la dispoziție pentru 
programul de distribuire de produse 
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persoanele cele mai defavorizate din 
Uniune stabilit în Regulamentul (UE) 
nr. […], dacă programul respectiv prevede 
acest lucru. În acest caz, valoarea contabilă 
a acestor produse trebuie să fie la nivelul 
prețului pertinent de intervenție publică 
stabilit, menționat la articolul 
14 alineatul (2).

alimentare către persoanele cele mai 
defavorizate din Uniune stabilit în 
Regulamentul (UE) nr. […], dacă 
programul respectiv prevede acest lucru. În 
acest caz, valoarea contabilă a acestor 
produse trebuie să fie la nivelul prețului 
pertinent de intervenție publică stabilit, 
menționat la articolul 14 alineatul (2).

Or. es

Justificare

Această referință ar trebui să fie menținută în Regulamentul privind OCP unică. Ar trebui să 
se clarifice faptul că aceasta ar trebui să fie o utilizare prioritară a produselor din intervenția 
publică, întrucât s-a dovedit a fi o metodă de desfacere foarte utilă pe durata celor 25 de ani 
de utilizare și a jucat, de asemenea, un rol esențial în prevenirea denaturărilor pieței cauzate 
de plasarea unor cantități foarte mari de produse de intervenție publică pe piață.

Amendamentul 736
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Ajutorul obligatoriu

(1) Trebuie să se acorde ajutor pentru 
depozitarea privată a untului produs din 
smântână obținută direct și exclusiv din 
lapte de vacă.
(2) Condițiile și cerințele legate de această 
subsecțiune, precum și cuantumul 
ajutorului obligatoriu pentru depozitarea 
privată a untului sunt adoptate de 
Comisie prin intermediul unor acte 
delegate în conformitate cu articolul 160 
și al unor acte de punere în aplicare în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 162 alineatul (2).

Or. es
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Justificare

Întrucât regimul de cote se apropie de sfârșit, este necesară continuitatea sectorului și, prin 
urmare, ajutorul obligatoriu trebuie să fie menținut pe o perioadă de cel puțin doi ani. După 
această perioadă, Comisia ar trebui să decidă, în funcție de situația de pe piață, dacă acest 
ajutor ar trebui să devină opțional sau nu.

Amendamentul 737
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15a
Ajutorul obligatoriu

(1) Trebuie să se acorde ajutor pentru 
depozitarea privată a untului produs din 
smântână obținută direct și exclusiv din 
lapte de vacă.
(2) Condițiile și cerințele legate de această 
subsecțiune sunt adoptate de Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 și al unor 
acte de punere în aplicare în conformitate 
cu procedura de examinare prevăzută la 
articolul 162 alineatul (2).
(3) Măsurile care stabilesc ajutorul 
furnizat de Uniune pentru depozitarea 
privată a untului sunt adoptate de 
Consiliu în conformitate cu articolul 43 
alineatul (3) din tratat.

Or. es

Justificare

Întrucât regimul de cote se apropie de sfârșit, trebuie să existe prudență și să se asigure 
continuitatea sectorului. Prin urmare, ajutorul obligatoriu trebuie să fie menținut pe o 
perioadă de cel puțin doi ani. După această perioadă, Comisia ar trebui să decidă, în funcție 
de situația de pe piață, dacă acest ajutor ar trebui să devină opțional sau nu.
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