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Amendamentul 1849
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Partea II – Titlul II – Capitolul III – Secțiunea 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA 3A
SISTEME CONTRACTUALE 

Articolul 113a
Relații contractuale

(1) Fără a aduce atingere articolelor 104a 
și 105a referitoare la sectorul laptelui și 
produselor lactate și articolului 101 
referitor la sectorul zahărului, în cazul în 
care un stat membru decide că, pe 
teritoriul său, orice livrare de produse 
agricole provenind din unul dintre 
sectoarele menționate la articolul 1 
alineatul (2) din prezentul regulament de 
la un producător la un prelucrător sau la 
un distribuitor trebuie să facă obiectul 
unui contract scris între părți și/sau că 
primii cumpărători trebuie să facă în scris 
o ofertă de contract pentru livrarea 
produselor agricole de către producători, 
contractul în cauză trebuie să 
îndeplinească condițiile stabilite la 
alineatul (2).
În cazul în care statul membru decide că 
livrările de produse în cauză, de la un 
producător la un cumpărător, trebuie să 
facă obiectul unui contract scris între 
părți, statul membru hotărăște, de 
asemenea, care dintre etapele livrării face 
obiectul unui astfel de contract atunci 
când livrarea produselor vizate este 
efectuată de unul sau mai mulți 
intermediari.
Statele membre garantează respectarea 
contractelor în sectoarele în cauză și 
stabilesc un mecanism de mediere pentru 
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cazurile în care nu se poate încheia un 
astfel de contract de comun acord, 
asigurând, astfel, relații contractuale 
echitabile.
(2) Contractul și oferta de contract:
(a) sunt elaborate înaintea livrării;
(b) sunt scrise; și
(c) cuprinde, îndeosebi, următoarele 
elemente:
(i) prețul datorat pentru livrare, care:
– este fix și este indicat în contract sau
– se calculează prin combinarea mai 
multor factori stabiliți în contract, care ar 
putea include indicatori de piață care 
reflectă schimbările condițiilor de piață, 
cantitatea de produse livrate și calitatea 
sau componența produselor livrate;
(ii) cantitatea și calitatea produselor în 
cauză care pot sau trebuie să fie livrate, 
precum și calendarul acestor livrări;
(iii) durata contractului, care poate fi 
încheiat pe o durată determinată sau 
nedeterminată cu clauze de reziliere;
(iv) detalii privind perioadele și 
procedurile de plată;
(v) modalitățile de colectare sau de livrare 
a produselor agricole; și
(vi) normele aplicabile în caz de forță 
majoră.
(3) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (1), nu este necesar să se 
încheie un contract și/sau o ofertă de 
contract în cazul în care produsele în 
cauză sunt livrate de un producător unui 
cumpărător care  este o cooperativă al 
cărei membru este producătorul, în cazul 
în care statutul cooperativei sau normele 
și deciziile stabilite în cadrul sau în 
temeiul acestor statute prevăd dispoziții 
având efecte similare dispozițiilor stabilite 
la alineatul (2) literele (a), (b) și (c).
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(4) Toate elementele contractelor de 
livrare a produselor agricole încheiate de 
producători, colectori, prelucrători sau 
distribuitori, inclusiv elementele 
menționate la alineatul (2) litera (c), sunt 
negociate în mod liber între părți.
Fără a se aduce atingere dispozițiilor de 
la alineatul (1):
(i) în cazul în care un stat membru decide 
să introducă obligativitatea încheierii de 
contracte scrise pentru livrarea de 
produse agricole în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol, acesta 
poate stabili o durată minimă aplicabilă 
doar în cazul contractelor scrise între un 
agricultor și primul cumpărător al 
produselor agricole. Această durată 
minimă este de cel puțin șase luni și nu 
aduce atingere funcționării 
corespunzătoare a pieței interne;
(ii) în cazul în care statul membru decide 
că primul cumpărător al produselor 
agricole trebuie să-i prezinte 
agricultorului o ofertă scrisă de contract 
în conformitate cu alineatul (1), acesta 
poate prevedea ca oferta să includă o 
durată minimă a contractului astfel cum 
se prevede în dreptul intern în acest sens. 
Această durată minimă este de cel puțin 
șase luni și nu aduce atingere bunei 
funcționări a pieței interne.
Al doilea alineat se aplică fără a aduce 
atingere dreptului producătorului de a 
refuza o durată minimă cu condiția ca 
refuzul să fie exprimat în scris. În acest 
caz, părțile sunt libere să negocieze toate 
elementele contractului, inclusiv 
elementele menționate la alineatul (2) 
litera (c).
(5) Statele membre care recurg la 
opțiunile vizate de prezentul articol 
notifică Comisia cu privire la modalitatea 
de aplicare a acestora.
(6) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare care stabilesc măsurile 
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necesare aplicării uniforme a prezentului 
articol alineatul (2) literele (a) și (b) și 
alineatul (3), precum și măsuri referitoare 
la notificările statelor membre în 
conformitate cu prezentul articol.
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).

Or. es

Justificare

Amendamentul adaugă un nou paragraf la articolul 113 litera (a) punctul 1 prezentat de 
raportor. (Amendamentul 333 la Raportul Dantin). Adoptarea Regulamentului (UE) 
nr. 261/1012 în ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor 
lactate a fost salutat la scară largă ca un progres în materie de relații în cadrul lanțului de 
aprovizionare cu alimente. Toate sectoarele ar trebui să beneficieze de un sistem contractual 
opțional.

Amendamentul 1850
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 113 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 113a
Relații contractuale

(1) Dacă un stat membru decide că 
livrarea unui produs de către un 
agricultor unui prelucrător trebuie să 
facă obiectul unui contract scris între 
părți, un astfel de contract respectă 
prevederile stabilite la alineatul (2). În 
cazul descris la primul alineat, statul 
membru în cauză decide, de asemenea, 
dacă livrarea produsului se face prin 
intermediul unuia sau al mai multor 
colectori, fiind necesar ca fiecare etapă a 
livrării să facă obiectul unui astfel de 
contract între părți. În acest sens, prin 
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„colector” se înțelege o întreprindere care 
transportă un produs de la un agricultor 
sau de la un alt colector la un prelucrător 
sau la un alt colector, caz în care 
proprietatea produsului este transferată 
de fiecare dată.
(2) Contractul:
(a) se încheie înainte de livrare;
(b) este elaborat în scris; și
(c) cuprinde, îndeosebi, următoarele 
elemente:
(i) prețul datorat pentru livrare, care:
– este fix și este indicat în contract și/sau
– variază doar în funcție de factori 
stabiliți în contract, și anume evoluția 
situației pieței, apreciată pe baza 
indicatorilor pieței, volumul livrat și 
calitatea sau compoziția produsului livrat;
(ii) volumul care poate și/sau urmează să 
fie livrat, precum și calendarul livrărilor 
și
(iii) durata de validitate a contractului, 
care poate fi încheiat pe o durată 
nedeterminată cu clauze de reziliere
(3) Prin derogare de la dispozițiile 
alineatului (1), nu este necesar să se 
încheie un contract atunci când produsul 
este livrat de un agricultor unui 
prelucrător care funcționează sub forma 
unei cooperative al cărei membru este 
agricultorul, dacă statutul acesteia 
conține dispoziții având efecte similare 
celor stabilite la alineatul (2) literele (a), 
(b) și (c).
(4) Toate elementele contractelor de 
livrare a produselor încheiate de 
agricultori, colectori sau prelucrători, 
inclusiv elementele menționate la 
alineatul (2) litera (c), sunt negociate în 
mod liber între părți.
(5) În vederea garantării aplicării 
uniforme a prezentului articol, Comisia 
poate adopta măsurile necesare prin 
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intermediul unor acte de punere în 
aplicare. Actele de punere în aplicare 
respective sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).

Or. es

Amendamentul 1851
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 113 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 113b
Negocieri contractuale
(1) O organizație de producători care își 
desfășoară activitatea în unul dintre 
sectoarele menționate la articolul 1 
alineatul (2) din prezentul regulament, 
recunoscută în conformitate cu 
articolul 106, poate negocia în numele 
producătorilor membri ai acesteia, pentru 
toată sau o parte din producția lor 
comună, contracte de livrare a produselor 
agricole de la un producător către un 
prelucrător, intermediar sau distribuitor.
(2) Negocierea poate fi desfășurată de 
producători:
(a) fie că este sau nu vorba de un transfer 
de proprietate a produselor vizate de la 
producători către organizația de 
producători;
(b) fie că prețul negociat este sau nu 
identic pentru producția colectivă a 
tuturor producătorilor membri ai 
organizației sau numai pentru unii dintre 
ei;
(c) cu condiția ca agricultorii în cauză să 
nu fie membri ai niciunei alte organizații 
de producători care negociază de 
asemenea astfel de contracte în numele 
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lor; cu toate acestea, statele membre pot 
oferi o derogare de la această condiție în 
cazuri justificate în mod corespunzător în 
care producătorii dețin două unități de 
producție separate amplasate în zone 
geografice diferite;
(d) cu condiția ca produsele în cauză să 
nu facă obiectul unei obligații ce decurge 
din calitatea de membru al unei 
cooperative a agricultorului de a livra 
produsele în conformitate cu condițiile 
stabilite în statutele cooperativei sau 
normele și deciziile stabilite în acestea sau 
care decurg din acestea; și
(e) cu condiția ca organizația de 
producători să notifice autoritățile 
competente ale statului membru sau ale 
statelor membre în care își desfășoară 
activitatea cu privire la volumul de 
produse agricole care face obiectul 
acestor negocieri.
(3) În sensul prezentului articol, 
trimiterile la organizațiile de producători 
includ, de asemenea, asociațiile unor 
astfel de organizații de producători.
(4) Statele membre în care au loc 
negocieri în conformitate cu prezentul 
articol notifică Comisia cu privire la 
punerea în aplicare a alineatului (2) litera 
(e).
(5) Anexa la prezentul regulament conține 
plafoanele care definesc volumele de 
producție care pot face obiectul 
negocierilor colective.

Or. fr

Amendamentul 1852
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 113 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 113b
Negocieri contractuale

(1) Contractele de livrare a unui produs 
de la un agricultor la un prelucrător sau 
la un colector în sensul articolului 100 
alineatul (1) litera (a) pot fi negociate de 
către o organizație de producători 
recunoscută în temeiul articolului 106, în 
numele agricultorilor membri ai acesteia 
pentru o parte sau pentru totalitatea 
producției lor colective.
(2) Negocierea poate fi purtată de 
organizația de producători:
(a) fie că este vorba sau nu de un transfer 
de proprietate a produsului de la 
agricultori către organizația de 
producători;
(b) fie că prețul negociat este sau nu 
identic pentru producția colectivă a 
tuturor agricultorilor membri ai 
organizației sau numai pentru unii dintre 
ei;
(c) cu condiția ca volumul total de 
produse care fac obiectul unor astfel de 
negocieri purtate de o organizație de 
producători anume să nu depășească:
(i) 3,5 % din producția totală a Uniunii și
(ii) 33% din producția națională totală a 
oricărui stat membru vizat de negocierile 
purtate de respectiva organizație de 
producători și
(iii) 33% din producția națională 
combinată totală a tuturor statelor 
membre vizate de negocierile purtate de 
respectiva organizație de producători,
(d) cu condiția ca agricultorii în cauză să 
nu fie membri ai niciunei alte organizații 
de producători care negociază, de 
asemenea, astfel de contracte în numele 
lor;
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(e) cu condiția ca organizația de 
producători să notifice autoritățile 
competente ale statului membru sau ale 
statelor membre în care își desfășoară 
activitatea.
(3) În sensul prezentului articol, 
trimiterile la organizațiile de producători 
includ, de asemenea, asociațiile unor 
astfel de organizații de producători. 
Ținând seama de necesitatea de a se 
asigura că aceste asociații pot fi 
monitorizate în mod adecvat, Comisia, în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 160, este împuternicită să adopte 
acte delegate cu privire la condițiile de 
recunoaștere a acestor asociații.
(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor de 
la alineatul 2 litera (c) punctele (ii) și (iii), 
chiar dacă plafonul de 33% nu a fost 
depășit, autoritatea din domeniul 
concurenței menționată la alineatul (2) 
poate decide într-un caz individual să nu 
autorizeze negocierea de către organizația 
de producători, dacă autoritatea 
respectivă consideră necesar acest lucru 
pentru a evita excluderea concurenței sau
pentru a evita prejudicierea gravă a IMM-
urilor care prelucrează produsul în cauză 
pe teritoriul său.

Comisia ia decizia menționată la primul 
paragraf al prezentului alineat prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
adoptat în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 14 din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2003 pentru 
negocierile care vizează producția a mai 
mult de un stat membru. În alte cazuri, 
această decizie este adoptată de 
autoritatea națională din domeniul 
concurenței a statului membru a cărui 
producție face obiectul negocierilor. 
Deciziile menționate la primul și al doilea 
paragraf ale prezentului alineat nu se 
aplică înainte de data notificării lor către 
întreprinderile în cauză.
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(5) În sensul prezentului articol:
(a) o „autoritate națională din domeniul 
concurenței” înseamnă autoritatea 
menționată la articolul 5 din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2003;
(b) un „IMM” înseamnă o 
microîntreprindere sau o întreprindere 
mică sau mijlocie în sensul Recomandării 
2003/361/CE a Comisiei.

Or. es

Justificare

Politica agricolă comună ar trebui să încurajeze înființarea de cooperative agricole și 
încheierea de contracte între producători și prelucrători, extinzând, astfel, domeniul de 
aplicare al dispozițiilor în vigoare în sectorul laptelui la alte sectoare.

Amendamentul 1853
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 113 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 113b
Negocierile contractuale cu alte sectoare

Negocierile contractuale în alte sectoare, 
inclusiv în sectorul fructelor și legumelor 
și al prelucrării.
Fără a aduce atingere articolelor 104 și 
105, sunt adoptate, în temeiul articolelor 
42 și 43 alineatul (2) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, dispoziții 
care să le permită organizațiilor de 
producători și cooperativelor constituite 
de agricultori sau asociațiilor de 
agricultori să negocieze cu cumpărătorul 
clauzele eventualelor contracte, inclusiv 
prețul, pentru o parte din sau pentru toată 
producția membrilor săi.
În vederea menținerii unei concurențe 
eficiente în diferitele sectoare agricole, 
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această posibilitate de negociere trebuie 
să facă obiectul unor limite adecvate, care 
trebuie stabilite de comun acord de 
Parlamentul European și de Consiliu, ca 
și în cazul sectorului laptelui; limitele 
respective pot reprezenta, de exemplu, un 
procent din producția Uniunii sau din 
producția oricărui stat membru care face 
obiectul negocierilor în cauză.
La negocierea prețurilor în contractele 
potențiale dintre producătorii menționați 
la primul paragraf și cumpărători, în 
conformitate cu dispozițiile prevăzute la 
paragraful anterior, cu scopul de a 
asigura distribuirea echitabilă a valorii 
adăugate generate de-a lungul lațului de 
aprovizionare, poate să se țină seama de 
indicatorii obiectivi legați de costurile de 
producție.

Or. es

Justificare

Se deben ampliar ciertas medidas del paquete lácteo a otros sectores, especialmente la 
capacidad por parte de las organizaciones y cooperativas de productores de poder negociar 
de una manera agrupada los términos del contrato, incluyendo el precio. El artículo 42 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que las normas sobre la 
competencia de la Unión, son aplicables a la producción y al comercio de los productos 
agrícolas sólo en la medida determinada por el Parlamento Europeo y el Consejo, en el 
marco de las disposiciones del artículo 43, apartado 2 del TFUE, el cual prevé el 
establecimiento de la organización común de los mercados agrícolas. De la misma manera 
que las normas de competencia prohíben la venta a perdidas en la cadena de suministros, se 
debe evitar posibles imposiciones al sector productor que fuercen a una venta de sus 
producciones por debajo de sus costes de producción, en aras de una distribución más 
equitativa del valor añadido generado a lo largo de la cadena de suministros.

Amendamentul 1854
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 113 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 113c
Contractele în sectorul hameiului

(1) Orice contract de livrare de hamei 
produs în Uniune încheiat între, pe de o 
parte, un producător sau o organizație de 
producători și, pe de altă parte, un 
cumpărător, este înregistrat de către 
organismele desemnate în acest scop de 
către fiecare stat membru producător 
interesat.
(2) Contractele pentru livrarea de cantități 
determinate la prețuri convenite pe o 
perioadă ce acoperă una sau mai multe 
recolte și încheiate înainte de 1 august al 
anului primei recolte vizate se numesc 
„contracte încheiate în avans”. Ele fac 
obiectul unei înregistrări separate.
(3) Datele ce fac obiectul înregistrării nu 
pot fi utilizate decât în scopul aplicării 
prezentului regulament.
(4) Comisia stabilește normele detaliate 
privind înregistrarea contractelor de 
livrare de hamei.

Or. en

Amendamentul 1855
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 114 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de necesitatea de a se 
asigura că obiectivele și responsabilitățile 
organizațiilor de producători, ale 
organizațiilor de operatori din sectorul 
uleiului de măsline și al măslinelor de masă 
și ale organizațiilor interprofesionale sunt 
definite în mod clar astfel încât să 

Ținând seama de necesitatea de a se 
asigura că obiectivele și responsabilitățile 
organizațiilor de producători, ale 
organizațiilor de operatori din sectorul 
uleiului de măsline și al măslinelor de masă 
și ale organizațiilor interprofesionale sunt 
definite în mod clar astfel încât să 
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contribuie la eficacitatea acțiunilor acestor 
organizații, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate, în conformitate cu 
articolul 160, cu privire la organizațiile de 
producători, la asociațiile organizațiilor de 
producători, la organizațiile 
interprofesionale și la organizațiile de 
operatori cu privire la următoarele aspecte:

contribuie la eficacitatea acțiunilor acestor 
organizații, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate, în mod individual 
pentru fiecare sector menționat la 
articolul 1 alineatul (2), în conformitate cu 
articolul 160, cu privire la organizațiile de 
producători, la asociațiile organizațiilor de 
producători, la organizațiile 
interprofesionale și la organizațiile de 
operatori cu privire la următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 1856
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 114 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obiectivele specifice care pot, trebuie 
sau nu trebuie urmărite de aceste 
organizații și asociații, inclusiv derogările 
de la cele prevăzute la articolele 106-109;

(a) obiectivele specifice care pot, trebuie 
sau nu trebuie urmărite de aceste 
organizații și asociații din sectoarele 
fructelor și legumelor, uleiului de măsline 
și al măslinelor de masă și vinului, 
inclusiv derogările de la cele prevăzute la 
articolele 106-109;

Or. es

Justificare

Obiectivele specifice sunt prezentate deja la articolele 106 și 108 din actul de bază. Actele 
delegate ar trebui utilizate doar în cazul sectoarelor menționate mai sus.

Amendamentul 1857
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 114 – paragraful 1 – litera a a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) recomandările orizontale privind 
acordurile interprofesionale încheiate de 
organizații în temeiul articolului 108 din 
orientările referitoare la acordurile 
interprofesionale;

Or. en

Amendamentul 1858
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 114 – paragraful 1 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) recomandările orizontale privind 
acordurile interprofesionale încheiate de 
organizații în temeiul orientărilor stabilite 
în temeiul articolului 108 din orientările 
referitoare la acordurile 
interprofesionale;

Or. fr

Amendamentul 1859
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 114 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) actul constitutiv, recunoașterea, 
structura, personalitatea juridică, afilierea, 
dimensiunea, responsabilitatea și 
activitățile acestor organizații și asociații,
cerința menționată la articolul 106 litera 
(d) pentru recunoașterea unei organizații 
de producători ca aceasta să nu dețină o 
poziție dominantă pe o anumită piață, cu

(b) 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;
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excepția cazului în care acest lucru este 
necesar pentru atingerea obiectivelor 
prevăzute la articolul 39 din tratat,
efectele care decurg din recunoaștere, din 
retragerea recunoașterii și din fuziuni;

Or. en

Amendamentul 1860
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 114 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) actul constitutiv, recunoașterea, 
structura, personalitatea juridică, afilierea, 
dimensiunea, responsabilitatea și 
activitățile acestor organizații și asociații, 
cerința menționată la articolul 106 litera 
(d) pentru recunoașterea unei organizații 
de producători ca aceasta să nu dețină o 
poziție dominantă pe o anumită piață, cu 
excepția cazului în care acest lucru este 
necesar pentru atingerea obiectivelor 
prevăzute la articolul 39 din tratat,
efectele care decurg din recunoaștere, din 
retragerea recunoașterii și din fuziuni; 

(b) 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;

Or. es

Justificare

Litera (d) de la articolul 106 a fost eliminată.

Amendamentul 1861
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 114 – paragraful 1 – litera b



PE492.804v01-00 18/168 AM\907936RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) actul constitutiv, recunoașterea,
structura, personalitatea juridică, afilierea, 
dimensiunea, responsabilitatea și 
activitățile acestor organizații și asociații, 
cerința menționată la articolul 106 litera (d) 
pentru recunoașterea unei organizații de 
producători ca aceasta să nu dețină o 
poziție dominantă pe o anumită piață, cu 
excepția cazului în care acest lucru este 
necesar pentru atingerea obiectivelor 
prevăzute la articolul 39 din tratat, efectele 
care decurg din recunoaștere, din 
retragerea recunoașterii și din fuziuni;

(b) actul constitutiv, structura, 
personalitatea juridică, afilierea, 
dimensiunea, responsabilitatea și 
activitățile acestor organizații și asociații, 
cerința menționată la articolul 106 litera (d) 
pentru recunoașterea unei organizații de 
producători ca aceasta să nu dețină o 
poziție dominantă pe o anumită piață, cu 
excepția cazului în care acest lucru este 
necesar pentru atingerea obiectivelor 
prevăzute la articolul 39 din tratat, efectele 
care decurg din fuziuni;

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 114, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate care 
stabilesc norme detaliate referitoare la organizațiile de producători. Ar trebui incluse atât 
norme privind recunoașterea, cât și norme clare privind posibilitatea de a suspenda sau 
retrage recunoașterea și de a solicita măsuri de remediere.

Amendamentul 1862
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 114 – paragraful 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) normele privind recunoașterea, 
retragerea sau suspendarea recunoașterii 
și solicitările unor astfel de organizații și 
asociații în vederea luării unor măsuri de 
remediere în cazul nerespectării criteriilor 
de recunoaștere;

Or. en

Justificare

În conformitate cu articolul 114, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate care 
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stabilesc norme detaliate referitoare la organizațiile de producători. Ar trebui incluse atât 
norme privind recunoașterea, cât și norme clare privind posibilitatea de a suspenda sau 
retrage recunoașterea și de a solicita măsuri de remediere.

Amendamentul 1863
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 114 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) extinderea aplicării anumitor norme ale 
organizațiilor prevăzute la articolul 110 la 
operatori nemembri și plata obligatorie de 
cotizații de către operatorii nemembri 
menționați la articolul 111, inclusiv o listă 
cu norme de producție mai stricte care 
poate fi extinsă în temeiul articolului 110 
alineatul (4) primul paragraf litera (b), 
cerințe suplimentare privind 
reprezentativitatea, zonele economice în 
cauză, inclusiv examinarea definiției lor de 
către Comisie, perioadele minime în care 
normele se aplică 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.

(f) extinderea aplicării anumitor norme ale 
organizațiilor prevăzute la articolul 110 la 
operatori nemembri, ținându-se seama de 
obiectivele vizate de fiecare organizație în 
parte în conformitate cu articolele 106, 
107 și 108, și plata obligatorie de cotizații 
de către operatorii nemembri menționați la 
articolul 111, inclusiv o listă cu norme de 
producție mai stricte care poate fi extinsă 
în temeiul articolului 110 alineatul (4) 
primul paragraf litera (b), cerințe 
suplimentare privind reprezentativitatea, 
zonele economice în cauză, inclusiv 
examinarea definiției lor de către Comisie, 
perioadele minime în care normele se 
aplică 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 1864
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 114 – paragraful 1 – litera f a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) gestionarea durabilă a resurselor 
naturale permițându-le organizațiilor de 
producători recunoscute, inclusiv 
cooperativelor, să încheie acorduri de 
cooperare orizontală și verticală cu 
concurenții și partenerii din lanțul 
alimentar privind includerea în costuri a 
costurilor investițiilor în producția 
durabilă;

Or. en

Amendamentul 1865
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 115 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, măsurile 
necesare cu privire la prezentul capitol, în 
special cu privire la procedurile și 
condițiile tehnice în ceea ce privește 
punerea în aplicare a măsurilor menționate 
la articolele 110 și 112. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, măsurile 
necesare cu privire la prezentul capitol, în 
special cu privire la procedurile și 
condițiile tehnice în ceea ce privește 
punerea în aplicare a măsurilor menționate 
la articolele 110 și 112. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul 
(2).Comisia adoptă, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, măsurile 
necesare privind punerea în aplicare a 
conceptului de „zonă economică” 
prevăzut la articolul 110 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1866
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer
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Propunere de regulament
Partea II – Titlul II – Capitolul III – Secțiunea 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA 4a
OPȚIUNEA DE GESTIONARE A 

STATELOR MEMBRE
Articolul 116a

Opțiunea de gestionare
Ținând seama de situația specifică din 
fiecare stat membru și de nivelul de 
dezvoltare a organizațiilor de producători 
și de operatori, în cazul în care gradul de 
organizare a producătorilor este deosebit 
de scăzut, responsabilitatea care revine în 
temeiul prezentului regulament 
organizațiilor de producători poate fi 
exercitată de autoritățile naționale dintr-
un stat membru. 

Or. pt

Amendamentul 1867
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Partea II – Titlul II – Capitolul III – Secțiunea 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA 4a
Transparența și informațiile referitoare la 

piață și la ajustare
Articolul 116a

Instrumentul european de monitorizare a 
prețurilor la produsele alimentare

(1) Pentru a furniza operatorilor 
economici și tuturor autorităților publice 
informații clare cu privire la stabilirea 
prețurilor de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare cu produse alimentare și 
pentru a facilita constatarea și 
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înregistrarea de progrese pe piață, 
Comisia transmite cu regularitate 
Consiliului și Parlamentului rapoarte cu 
privire la activitățile și rezultatele studiilor 
efectuate de instrumentul european de 
monitorizare a prețurilor la produsele 
alimentare și asigură publicarea acestor 
rezultate.
(2) În scopul aplicării alineatului (1) și în 
colaborare cu institutele naționale de 
statistică și cu organismele naționale de 
monitorizare a prețurilor, instrumentul 
colectează îndeosebi datele statistice și 
informațiile necesare pentru efectuarea 
de analize și studii cu privire la:
(a) producție și aprovizionare;
(b) mecanismele de stabilire a prețurilor 
și, pe cât posibil, marjele de profit de-a 
lungul întregului lanț de aprovizionare cu 
produse alimentare din cadrul Uniunii și 
al statelor membre;
(c) tendințele de evoluție a prețurilor și, pe 
cât posibil, marjele de profit la toate 
nivelurile lanțului de aprovizionare cu 
produse alimentare din cadrul Uniunii și 
al statelor membre și din cadrul tuturor 
sectoarelor agricole și agroalimentare, 
îndeosebi cele ale fructelor și legumelor, 
laptelui și produselor lactate și cărnii;
(d) previziunile referitoare la dezvoltarea 
pieței pe termen scurt și mediu.
În sensul prezentului alineat, 
instrumentul realizează studii îndeosebi 
cu privire la exporturi și importuri, la 
prețurile de la poarta fermei, la prețurile 
achitate de consumatori, la marjele de 
profit, la costurile de producție, de 
prelucrare și de distribuire la toate 
nivelurile lanțului de aprovizionare cu 
alimente din cadrul Uniunii și al statelor 
membre.
(e) calcularea gamei de prețuri vizate. Pe 
baza datelor statistice, instrumentul 
european de monitorizare a prețurilor la 
produsele alimentare calculează o gamă 
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de preț vizată. Se ține seama de costurile 
de producție. Dacă prețul nu se 
încadrează în marja de prețuri vizată, 
instrumentul european de monitorizare a 
prețurilor la produsele alimentare va 
solicita adaptarea cantităților prin 
intermediul mai multor instrumente, 
inclusiv cele stabilite la articolul 156 
litera (a), pentru a se asigura că există un 
echilibru între cerere și ofertă și că 
prețurile se încadrează în marja de preț
calculată inițial.
(f) concentrarea întreprinderilor în 
amonte în sectoarele de materii prime 
care vizează creșterea regulată a 
costurilor de producție. Acest cost 
constituie una dintre cauzele principale 
ale disfuncționalităților din cadrul 
lanțului de aprovizionare, generând 
dificultăți la repartizarea echitabilă a 
valorii adăugate de-a lungul lanțului de 
aprovizionare.

Or. fr

Justificare

Il est primordial d'instaurer un Instrument européen de surveillance des prix des denrées 
alimentaires pour collecter des données concrètes sur la situation du marché. Ces données 
comprennent les prix du lait, le développement des coûts de production du lait, la demande, 
l'offre ainsi que les marges de tous les acteurs de la chaîne alimentaire. Cependant, une 
observation du marché n'est pas suffisante. L'Instrument européen de surveillance des prix 
des denrées alimentaires doit être équipé de tous les instruments nécessaires pour réagir - sur 
base des informations sur le marché dont il dispose - à des situations concrètes sur le marché, 
afin que l'offre puisse être adaptée à la demande. De plus, afin d'avoir une vision globalisée 
du marché, l'Instrument européen de surveillance des prix des denrées alimentaires devrait 
pouvoir collecter des données sur les prix des intrans, lesquels sont de plus en plus 
rapidement liés à l'évolution des prix des marchés à terme des matières premières agricoles.
La concentration des entreprises de l'amont est une réalité et il y a donc lieu d'intégrer ce 
secteur dans l'analyse.

Amendamentul 1868
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Partea II – Titlul II – Capitolul III – Secțiunea 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA 4a (nouă)
TRANSPARENȚA, INFORMAȚIILE CU 
PRIVIRE LA PIAȚĂ ȘI LA ADAPTARE

Articolul 116a
Instrumentul european de monitorizare a 
prețurilor la produsele alimentare
(1) Pentru a furniza operatorilor 
economici și tuturor autorităților publice 
informații clare cu privire la stabilirea 
prețurilor de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare cu produse alimentare și 
pentru a facilita constatarea și 
înregistrarea de progrese pe piață, 
Comisia transmite cu regularitate 
Consiliului și Parlamentului rapoarte cu 
privire la activitățile și rezultatele studiilor 
efectuate de instrumentul european de 
monitorizare a prețurilor la produsele 
alimentare și asigură publicarea acestor 
rezultate.
(2) În scopul aplicării alineatului (1) și în 
colaborare cu institutele naționale de 
statistică și cu organismele naționale de 
monitorizare a prețurilor, instrumentul 
colectează îndeosebi datele statistice și 
informațiile necesare pentru efectuarea 
de analize și studii cu privire la:
(b) mecanismele de stabilire a prețurilor 
și, pe cât posibil, marjele de profit de-a 
lungul întregului lanț de aprovizionare cu 
produse alimentare din cadrul Uniunii și 
al statelor membre;
(c) tendințele de evoluție a prețurilor și, pe 
cât posibil, marjele de profit la toate 
nivelurile lanțului de aprovizionare cu 
produse alimentare din cadrul Uniunii și 
al statelor membre și din cadrul tuturor 
sectoarelor agricole și agroalimentare, 
îndeosebi cele ale fructelor și legumelor, 
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laptelui și produselor lactate și cărnii;
(d) previziunile referitoare la piață pe 
termen scurt și mediu.
În sensul prezentului alineat, 
instrumentul european de monitorizare a 
prețurilor la produsele alimentare 
realizează studii îndeosebi cu privire la 
exporturi și importuri, la prețurile de la 
poarta fermei, la prețurile achitate de 
consumatori, la marjele de profit și la 
costurile de producție, de prelucrare și de 
distribuire la toate nivelurile lanțului de 
aprovizionare cu alimente din cadrul 
Uniunii și al statelor membre.
(e) Pe baza datelor statistice colectate, 
instrumentul european de monitorizare a 
prețurilor la produsele alimentare 
calculează un interval de prețuri pentru 
lapte. Intervalul de prețuri depinde de 
costurile de producție ale producției de 
lapte. Dacă prețurile nu corespund 
intervalului de prețuri, instrumentul 
european de monitorizare a prețurilor la 
produsele alimentare recomandă 
adaptarea volumelor realizate de mai 
multe instrumente, inclusiv de cele 
menționate la articolul 156 litera (a), 
pentru a asigura un echilibru între cerere 
și ofertă și pentru a evita ca prețurile să 
fie mai scăzute decât cele calculate pentru 
intervalul de prețuri.

Or. fr

Justificare

Punerea în aplicare a instrumentului european de monitorizare a prețurilor la produsele 
alimentare este foarte importantă pentru colectarea de date concrete privind situația de pe 
piață, îndeosebi cu privire la prețurile laptelui, la evoluția costurilor producției de lapte, 
precum și la cerere, la ofertă și la marjele tuturor actorilor din lanțul de aprovizionare cu 
alimente. Cu toate acestea, nu numai monitorizarea pieței este importantă. Instrumentul 
european de monitorizare a prețurilor la produsele alimentare trebuie să dispună de 
instrumente pentru a reacționa la o anumită situație de pe piață cu scopul de a adapta 
volumul ofertei la cerere, utilizând cunoștințele despre piață.
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Amendamentul 1869
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 116 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 116a
Instrumentul european de monitorizare a 

prețurilor la produsele alimentare
Pentru a facilita înregistrarea evoluțiilor 
pe piață ale organizațiilor de producători 
și ale organizațiilor interprofesionale, 
instrumentul european de monitorizare a 
prețurilor la produsele alimentare, în 
cooperare cu Eurostat, cu institutele 
naționale de statistică și cu observatoarele 
naționale ale prețurilor, realizează în mod 
regulat studii cu privire la tendințele din 
principalele sectoare agricole, precum și 
estimări pe termen scurt și lung.

Or. en

Amendamentul 1870
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Partea III – Capitolul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul -1
Dispoziții generale

Articolul 116a
Principii generale

În cazul în care nu există dispoziții 
contrare în prezentul regulament sau în 
dispozițiile adoptate în temeiul acestuia, la 
efectuarea de schimburi comerciale cu 
țări terțe se interzice:
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(a) perceperea oricărei taxe care are 
efectul echivalent al unei taxe vamale;
(b) aplicarea oricărei restricții cantitative 
sau a unei măsuri cu efect echivalent.

Or. es

Justificare

Acest capitol și articolul introductiv ar trebui menținute în regulament. Articolul introductiv 
stabilește un principiu general de bază care trebuie respectat în relațiile comerciale cu țările 
terțe.

Amendamentul 1871
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 117 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere cazurilor în care 
se solicită licențe de import sau de export 
în conformitate cu prezentul regulament, 
importul realizat în scopul punerii în liberă 
circulație sau exportul unuia sau al mai 
multor produse agricole în sau din Uniune 
poate fi condiționat de prezentarea unei 
licențe, ținându-se cont de necesitatea 
licențelor pentru gestionarea piețelor în 
cauză și, în special, de necesitatea de a 
monitoriza comerțul cu produsele în 
cauză.

(1) Fără a aduce atingere cazurilor în care 
se solicită licențe de import sau de export 
în conformitate cu prezentul regulament, 
importul realizat în scopul punerii în liberă 
circulație sau exportul unuia sau al mai 
multor produse agricole în sau din Uniune 
poate fi condiționat de prezentarea unei 
licențe, ținându-se cont de necesitatea 
licențelor pentru gestionarea piețelor în 
cauză.

Or. de

Justificare

Das Grundprinzip sollte sein, dass Lizenzen nur zur Verwaltung von Ein- und 
Ausfuhrzollkontingenten und beim Gebrauch von Ausfuhrerstattungen nötig sind. Für 
Unternehmen stellen Lizenzen eine Last dar und sollten deshalb nicht als eine einfache Quelle 
für Statistiken, die auch anderswo beschafft werden können, missbraucht werden. Instrumente 
wie z.B der „Global Trade Atlas“ bieten präzise Daten über Handelsströme an, die direkt von 
Zollbehörden aus der gesamten Welt erlangt werden. Der europäische Milchsektor ist von 
Ausfuhren abhängig und diese Tendenz wird sich in den Jahren nach der Abschaffung der 
Milchkontingente wahrscheinlich weiter bestätigen. Eine allgemeine Lizenzpflicht, so wie sie 
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vom Herrn Dantin vorgeschlagen wird, würde sicher die Ausfuhrleistung der EU-
Milchbranche beeinträchtigen. Händler würden Lizenzanträge in der Tat nur einreichen, 
wenn sie sich sicher sind, dass die Ausfuhren auch stattfinden können, da sonst die Sicherheit 
verfällt.

Amendamentul 1872
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 117 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere cazurilor în care 
se solicită licențe de import sau de export 
în conformitate cu prezentul regulament, 
importul realizat în scopul punerii în liberă 
circulație sau exportul unuia sau al mai 
multor produse agricole în sau din Uniune 
poate fi condiționat de prezentarea unei 
licențe, ținându-se cont de necesitatea 
licențelor pentru gestionarea piețelor în 
cauză și, în special, de necesitatea de a 
monitoriza comerțul cu produsele în cauză.

Nu privește versiunea în limba română.

Or. es

Amendamentul 1873
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 117 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fără a aduce atingere cazurilor în care 
se solicită licențe de import sau de export 
în conformitate cu prezentul regulament, 
importul realizat în scopul punerii în liberă 
circulație sau exportul unuia sau al mai 
multor produse agricole în sau din Uniune 
poate fi condiționat de prezentarea unei 
licențe, ținându-se cont de necesitatea 

Nu privește versiunea în limba română.
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licențelor pentru gestionarea piețelor în 
cauză și, în special, de necesitatea de a 
monitoriza comerțul cu produsele în cauză.

Or. es

Amendamentul 1874
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 117 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În mod concret, importul de produse 
din sectoarele următoare poate fi 
condiționat de prezentarea unei licențe de 
import:
(a) sectorul cerealelor;
(b) sectorul orezului;
(c) sectorul zahărului;
(d) sectorul semințelor;
(e) sectorul uleiului de măsline și al 
măslinelor de masă, în cazul produselor 
care intră sub incidența codurilor NC 
1509, 1510 00, 0709 90 39, 0711 20 90, 
2306 90 19, 1522 00 31 și 1522 00 39;
(f) sectorul inului și al cânepii, în cazul 
cânepii;
(g) sectorul fructelor și legumelor;
(h) sectorul fructelor și legumelor 
prelucrate;
(i) sectorul bananelor;
(j) sectorul produselor vinicole;
(k) sectorul plantelor vii;
(l) sectorul cărnii de vită și mânzatului;
(m) sectorul laptelui și produselor lactate;
(n) sectorul cărnii de porc;
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(o) sectorul cărnii de oaie și de capră;
(p) sectorul ouălor;
(q) sectorul cărnii de pasăre;
(r) sectorul alcoolului etilic agricol.
În mod concret, exportul de produse din 
sectoarele următoare poate fi condiționat 
de prezentarea unei licențe de export:
(a) sectorul cerealelor;
(b) sectorul orezului;
(c) sectorul zahărului;
(d) sectorul uleiului de măsline și al 
măslinelor de masă în cazul produselor 
menționate la anexa I partea VII litera 
(a);
(e) sectorul fructelor și legumelor;
(f) sectorul fructelor și legumelor 
prelucrate;
(g) sectorul produselor vinicole;
(h) sectorul cărnii de vită și mânzatului;
(i) sectorul laptelui și produselor lactate;
(j) sectorul cărnii de porc;
(k) sectorul cărnii de oaie și de capră;
(l) sectorul ouălor;
(m) sectorul cărnii de pasăre;
(n) sectorul alcoolului etilic agricol.

Or. es

Justificare

În conformitate cu articolele 130 și 161 din prezentul regulament (nr.1234/2007), lista 
produselor agricole care fac obiectul prezentării unei licențe de import sau export ar trebui 
inclusă în prezentul regulament. Prin urmare, lista nu ar trebui să facă obiectul unui act 
delegat, astfel cum prevede articolul 118.

Amendamentul 1875
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propunere de regulament
Articolul 117 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Produsele importate de Uniune 
respectă aceleași cerințe în materie de 
producție și comercializare ca cele 
produse în cadrul Uniunii, prin urmare 
licențele relevante de import li se acordă 
doar dacă îndeplinesc condițiile în cauză.

Or. es

Amendamentul 1876
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 117 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) În cazul în care prețurile pieței din 
Uniune nu acoperă costurile comunitare 
de producție, Uniunea suspendă licențele 
de import până la soluționarea situației 
produselor în cauză.

Or. es

Amendamentul 1877
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 117 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a se asigura că produsele 
respectă atât standardele în materie de 
igienă, sănătate umană și a plantelor și 
bunăstare a animalelor, cât și normele de 
protecție a mediului, produsele importate 
respectă același dispoziții în materie de 
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comercializare care li se aplică produselor 
Uniunii, inclusiv dispozițiile adoptate în 
sectoarele veterinar, fitosanitar și 
alimentar. Licențele de import nu pot fi 
eliberate pentru importurile în Uniune 
care nu respectă dispozițiile în cauză.

Or. pt

Amendamentul 1878
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 118 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ținând seama de evoluția comerțului și 
a pieței, de nevoile piețelor respective și de 
monitorizarea importurilor și a 
exporturilor produselor în cauză, Comisia 
este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 160, acte delegate 
pentru a stabili:

(1) Ținând seama de necesitatea de a 
monitoriza importurile de produse, de a 
asigura o bună gestionare a piețelor și de 
a reduce sarcina administrativă, Comisia 
este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 160, acte delegate 
pentru a stabili:

Or. pl

Justificare

System pozwoleń daje możliwość pozyskania informacji o zamiarach importerów i 
eksporterów, co do wielkości realizowanych obrotów w handlu z krajami trzecimi. W sytuacji 
istniejącej lub spodziewanej nierównowagi rynkowej dostarcza on cennych informacji 
umożliwiających właściwe zarządzanie rynkiem. Jego wdrażanie wiąże się jednak z 
ponoszeniem znacznych kosztów przez podmioty rynkowe i administracje krajów 
członkowskich (wydawanie pozwoleń, przyjmowanie i rozliczanie zabezpieczeń, kontrole, 
ograniczenie swobody działania podmiotów z uwagi na okres ważności pozwolenia). Zdaniem 
Polski system ten powinien być wykorzystywany, kiedy wymaga tego sytuacja i niezbędne 
informacje nie mogą być pozyskane w inny sposób, np. poprzez służby celne.

Amendamentul 1879
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Propunere de regulament
Articolul 118 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) lista produselor agricole care fac 
obiectul prezentării unei licențe de import 
sau de export;

eliminat

Or. es

Amendamentul 1880
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 118 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) lista produselor agricole care fac 
obiectul prezentării unei licențe de import 
sau de export;

(a) în cazuri excepționale și atunci când 
este necesar pentru gestionarea eficientă 
a piețelor în cauză, obligativitatea 
prezentării unei licențe de import sau de 
export pentru anumite produse agricole;

Or. de

Amendamentul 1881
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 118 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) standardele sociale și de mediu 
minime pentru importuri, pentru a 
garanta accesul pe piață al produselor din 
țările terțe, cu respectarea normelor.

Or. de
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Justificare

Importurile din țările terțe nu trebuie să denatureze concurența pe piața internă. prin urmare, 
trebuie stabilite și aplicate în mod corespunzător standarde minime (sociale, de mediu etc.).

Amendamentul 1882
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 118 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) depunerea cererilor și eliberarea și 
utilizarea licențelor;

Or. de

Amendamentul 1883
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 119 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) depunerea cererilor și eliberarea și 
utilizarea licențelor;

eliminat

Or. de

Amendamentul 1884
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 120 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 120a
Taxe la import
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În cazul în care nu există dispoziții 
contrare în prezentul regulament, nivelul 
taxelor la import din Tariful Vamal 
Comun se aplică produselor menționate la 
articolul 1.

Or. es

Justificare

Acesta este un principiu de bază și ar trebui introdus în prezentul regulament.

Amendamentul 1885
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 120 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 120a
Taxe la import

În cazul în care nu există dispoziții 
contrare în prezentul regulament, nivelul 
taxelor la import din Tariful vamal 
comun se aplică produselor menționate la 
articolul 1.

Or. es

Justificare

Acesta este un principiu de bază și ar trebui inclus în articolul introductiv al prezentului 
capitol, în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul 1886
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora, Eva Ortiz Vilella

Propunere de regulament
Articolul 121 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Aplicarea acordurilor internaționale Aplicarea acordurilor internaționale și de 
altă tip

Or. es

Justificare

Titlul propus pentru prezentul articol nu este adecvat, întrucât articolul nu se referă doar la 
competența de a stabili taxe la import în conformitate cu acorduri internaționale încheiate în 
temeiul articolului 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul 1887
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 121 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, Comisia adoptă măsuri pentru a 
aplica acordurile internaționale încheiate în 
temeiul articolului 218 din tratat sau al 
oricărui alt act adoptat în conformitate cu 
articolul 43 alineatul (2) din tratat ori cu 
Tariful Vamal Comun în ceea ce privește 
calcularea taxelor la import pentru 
produsele agricole. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

Prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, Comisia adoptă măsuri pentru a 
aplica acordurile internaționale încheiate în 
temeiul articolului 218 din tratat ori cu 
Tariful Vamal Comun în ceea ce privește 
metoda de calculare a taxelor la import 
pentru produsele agricole. Actele de punere 
în aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

Or. es

Justificare

Obiectivul prezentului amendament este să îmbunătățească formularea articolului pentru a 
facilita înțelegerea sa.

Amendamentul 1888
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Propunere de regulament
Articolul 121 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 121a
Calcularea taxelor la import pentru 

cereale
(1) Fără a aduce atingere articolului 121, 
taxele la import pentru produsele care se 
încadrează la codurile NC 1001 10 00, 
1001 90 91, ex 1001 90 99 (grâu comun 
de înaltă calitate), 1002 00 00, 1005 10 90, 
1005 90 00 și 1007 00 90, altul decât cel 
hibrid destinat însămânțării, este egal cu 
prețul de intervenție valabil pentru astfel 
de produse la data importării, majorat cu 
55% și diminuat cu prețul de import CIF 
aplicabil lotului în cauză. Cu toate 
acestea, această taxă nu poate depăși 
valoarea taxei convenționale stabilite în 
baza Nomenclaturii combinate.
(2) Taxa la import menționată la alineatul 
(1) este calculată de Comisie prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare pe baza prețurilor reprezentative 
de import CIF stabilite periodic pentru 
produsele menționate la alineatul (1).
(3) Comisia stabilește, prin intermediul 
actelor delegate, cerințe minime pentru 
grâul comun de înaltă calitate.
(4) Prin acte de punere în aplicare, 
Comisia stabilește:
(i) cursurile de preț care se iau în 
considerare,
(ii) posibilitatea, în cazul în care acest 
lucru se dovedește corespunzător în cazuri 
determinate, de a acorda operatorilor 
economici posibilitatea de a cunoaște 
înainte de sosirea transporturilor 
respective taxa aplicabilă;

Or. es
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Justificare

Propunerea privind Regulamentul privind OCP unică nu menționează metoda de calculare a 
taxelor la import pentru cereale și orez. Metoda este prezentată la articolele 136 și 149 din 
actualul Regulamentul privind OCP unică (nr. 1234/2007), prin urmare nu este inclusă și în 
proiectul de Regulament privind alinierea la Tratatul de la Lisabona. Stabilirea și includerea 
metodei de calcul în actul de bază, astfel cum se prevede în prezent, ar îmbunătăți 
transparența.

Amendamentul 1889
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 121 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 121b
Calcularea taxelor la import pentru orez 

decorticat
(1) Fără a aduce atingere articolului 121, 
taxa la import pentru orezul decorticat 
care se încadrează la codul NC 1006 20 
este stabilită de Comisie, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, în termen 
de zece zile de la sfârșitul perioadei de 
referință în cauză, conform anexei VIIA 
punctul 1.
Comisia stabilește, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, noile rate 
aplicabile, în cazul în care acest lucru este 
necesar în urma calculelor efectuate în 
conformitate cu anexa. Până la stabilirea 
unei noi rate aplicabile, se aplică taxa 
stabilită în prealabil.
(2) Pentru calculul importurilor 
menționate la anexa VII punctul 1, se ține 
seama de cantitățile pentru care licențele 
de import pentru orezul decorticat care se 
încadrează la codul NC 1006 20 au fost 
eliberate pe durata perioadei de referință 
respective, cu excepția licențelor de 
import de orez basmati menționate la 
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articolul 138.
(3) Cantitatea anuală de referință este de 
449 678 de tone. Cantitatea de referință 
parțială pentru fiecare an de
comercializare corespunde unei jumătăți 
din cantitatea anuală de referință.

Or. es

Justificare

Propunerea privind Regulamentul privind OCP unică nu menționează metoda de calculare a 
taxelor la import pentru cereale și orez. Metoda este prezentată la articolele 136 și 149 din 
actualul Regulamentul privind OCP unică (nr. 1234/2007), prin urmare nu este inclusă și în 
proiectul de Regulament privind alinierea la Tratatul de la Lisabona. Stabilirea și includerea 
metodei de calcul în actul de bază, astfel cum se prevede în prezent, ar îmbunătăți 
transparența.

Amendamentul 1890
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 121 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 121c
Calcularea taxelor la import pentru orezul 

basmati decorticat
Fără a aduce atingere articolului 121, 
soiurile de orez basmati decorticat care se 
încadrează la codurile NC 1006 20 17 și 
1006 20 98 menționate la anexa VIIA 
beneficiază de taxe zero la import în 
condițiile stabilite de Comisie prin 
intermediul actelor de punere în aplicare.

Or. es

Justificare

Propunerea privind Regulamentul privind OCP unică nu menționează metoda de calculare a 
taxelor la import pentru cereale și orez. Metoda este prezentată la articolele 136 și 149 din 
actualul Regulamentul privind OCP unică (nr. 1234/2007), prin urmare nu este inclusă și în 
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proiectul de Regulament privind alinierea la Tratatul de la Lisabona. Stabilirea și includerea 
metodei de calcul în actul de bază, astfel cum se prevede în prezent, ar îmbunătăți 
transparența.

Amendamentul 1891
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 121 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 121d
Calcularea taxelor la import pentru orezul 

albit
(1) Fără a aduce atingere articolului 121, 
taxa la import pentru orezul albit care se 
încadrează la codul NC 1006 30 este 
stabilită de Comisie, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare, în termen 
de zece zile de la sfârșitul perioadei de 
referință în cauză, conform anexei VIIa 
punctul 2.
Comisia stabilește, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, noile rate 
aplicabile, în cazul în care acest lucru este 
necesar în urma calculelor efectuate în 
conformitate cu anexa. Până la stabilirea 
unei noi rate aplicabile, se aplică taxa 
stabilită în prealabil.
(2) Pentru calculul importurilor
menționate la anexa VIIa punctul 2, se 
ține seama de cantitățile pentru care 
licențele de import pentru orezul semialbit 
sau albit care se încadrează la codul NC 
1006 30 au fost eliberate pe durata 
perioadei de referință respective.

Or. es

Justificare

Propunerea privind Regulamentul privind OCP unică nu menționează metoda de calculare a 
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taxelor la import pentru cereale și orez. Metoda este prezentată la articolele 136 și 149 din 
actualul Regulamentul privind OCP unică (nr. 1234/2007), prin urmare nu este inclusă și în 
proiectul de Regulament privind alinierea la Tratatul de la Lisabona. Stabilirea și includerea 
metodei de calcul în actul de bază, astfel cum se prevede în prezent, ar îmbunătăți 
transparența.

Amendamentul 1892
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 121 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 121e
Calcularea taxelor la import pentru 

brizura de orez
Fără a aduce atingere articolului 121, 
taxa la import pentru brizura de orez care 
se încadrează la codul NC 1006 40 00 este 
de 65 EUR/tonă.

Or. es

Justificare

Propunerea privind Regulamentul privind OCP unică nu menționează metoda de calculare a 
taxelor la import pentru cereale și orez. Metoda este prezentată la articolele 136 și 149 din 
actualul Regulamentul privind OCP unică (nr. 1234/2007), prin urmare nu este inclusă și în 
proiectul de Regulament privind alinierea la Tratatul de la Lisabona. Stabilirea și includerea 
metodei de calcul în actul de bază, astfel cum se prevede în prezent, ar îmbunătăți 
transparența.

Amendamentul 1893
Iratxe García Pérez, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra, Sergio Gutiérrez Prieto

Propunere de regulament
Articolul 122 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care prețul de intrare 
declarat al lotului respectiv este mai mare 
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decât valoarea forfetară de import, 
majorată printr-o marjă adoptată de 
Comisie și care nu poate depăși valoarea 
forfetară cu mai mult de 10 %, este 
necesară depunerea unei garanții egale 
cu taxele de import, stabilite pe baza 
valorii forfetare la import. Comisia 
calculează această valoare în fiecare zi 
lucrătoare și în funcție de fiecare origine, 
produs și perioadă; valoarea este egală cu 
media ponderată a prețurilor 
reprezentative ale produselor vizate de pe 
piețele de import reprezentative ale 
statelor membre sau, după caz, de pe alte 
piețe, minus suma totală de 5 EUR/100 kg 
și taxele vamale ad valorem.
Partea interesată furnizează informații 
privind condițiile de comercializare și de 
transport al produsului, transmițând copii 
ale documentelor prin care demonstrează 
livrarea de la un operator la altul și 
costurile suportate de la importarea, până 
la vânzarea produsului. În toate cazurile, 
documentele justificative specifică atât 
soiul sau tipul comercial al produsului în 
conformitate cu dispozițiile referitoare la 
prezentare și etichetare menționate în 
normele comunitare aplicabile în materie 
de comercializare, cât și categoria 
comercială a produselor și greutatea lor.

Or. es

Amendamentul 1894
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 122 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care prețul de intrare 
declarat al lotului respectiv este mai mare 
decât valoarea forfetară de import, 
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majorată printr-o marjă adoptată de 
Comisie și care nu poate depăși valoarea 
forfetară cu mai mult de 10 %, este 
necesară depunerea unei garanții egale 
cu taxele de import, stabilite pe baza 
valorii forfetare la import. Comisia 
calculează această valoare în fiecare zi 
lucrătoare și în funcție de fiecare origine, 
produs și perioadă; valoarea este egală cu 
media ponderată a prețurilor 
reprezentative ale produselor vizate de pe 
piețele de import reprezentative ale 
statelor membre sau, după caz, de pe alte 
piețe, minus suma totală de 5 EUR/100 kg 
și taxele vamale ad valorem.
Partea interesată furnizează informații 
privind condițiile de comercializare și de 
transport al produsului, transmițând copii 
ale documentelor prin care demonstrează 
livrarea de la un operator la altul și 
costurile suportate de la importarea, până 
la vânzarea produsului. În toate cazurile, 
documentele justificative specifică atât 
soiul sau tipul comercial al produsului, în 
conformitate cu dispozițiile referitoare la 
prezentare și etichetare menționate în 
normele comunitare aplicabile în materie 
de comercializare, cât și categoria 
comercială a produselor și greutatea lor.

Or. es

Justificare

Se debe mencionar expresamente el valor de importación a tanto alzado como valor de 
verificación del precio declarado, ya que se calcula sobre una base diaria y simplifica la 
gestión en Aduanas y que no se sustituya por el valor unitario que establece el Código 
Aduanero Común para los productos perecederos cuya base de cálculo es un periodo de 14 
días, que no refleja las fluctuaciones a las que está sometido el mercado de las frutas y 
hortalizas. Para poder garantizar la veracidad de la factura de compra en todos los métodos 
“de despacho de aduanas”, el operador deberá demostrar que el precio declarado en aduana 
es el de la mercancía que realmente importó.

Amendamentul 1895
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propunere de regulament
Articolul 122 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Valoarea în vamă a bunurilor 
perisabile importate, în cazul cărora 
aplicarea nivelului taxei din Tariful 
Vamal Comun depinde de prețul de 
intrare al lotului importat respectiv, poate 
fi stabilită în mod direct în conformitate 
cu articolul 30 alineatul (2) litera (c) din 
Codul Vamal și este egală cu valoarea 
forfetară de import.

Or. es

Amendamentul 1896
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 122 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Valoarea în vamă a bunurilor 
perisabile importate, în cazul cărora 
aplicarea nivelului taxei din Tariful 
Vamal Comun depinde de prețul de 
intrare al lotului importat respectiv, poate 
fi stabilită în mod direct în conformitate 
cu articolul 30 alineatul (2) litera (c) din 
Codul Vamal și este egală cu valoarea 
forfetară de import.

Or. es

Justificare

Scopul amendamentului este să specifice faptul că valoarea unitară a bunurilor perisabile 
importate în loturi ar trebui să corespundă valorii lor forfetare de import.
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Amendamentul 1897
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 122 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul aplicării articolului 248 din 
DACV, verificările care trebuie efectuate 
de autoritățile vamale pentru a stabili 
dacă este necesar să se constituie o 
garanție trebuie să includă o verificare a 
valorii în vamă în comparație cu valoarea 
unitară pentru produsele în cauză, astfel 
cum se menționează la articolul 30 
alineatul (2) litera (c) din Codul Vamal.

eliminat

Or. es

Amendamentul 1898
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 122 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În scopul aplicării articolului 248 din 
DACV, verificările care trebuie efectuate 
de autoritățile vamale pentru a stabili 
dacă este necesar să se constituie o 
garanție trebuie să includă o verificare a 
valorii în vamă în comparație cu valoarea 
unitară pentru produsele în cauză, astfel 
cum se menționează la articolul 30 
alineatul (2) litera (c) din Codul Vamal.

eliminat

Or. es

Amendamentul 1899
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propunere de regulament
Articolul 122 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ținând seama de necesitatea de a 
asigura eficiența sistemului, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 pentru a 
prevedea că verificările efectuate de 
autoritățile vamale, menționate la 
alineatul (2) din prezentul articol, includ, 
în plus sau ca alternativă pentru 
verificarea valorii în vamă în comparație 
cu valoarea unitară, o verificare a valorii 
în vamă în raport cu o altă valoare.

eliminat

Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, norme privind 
calcularea celeilalte valori menționate la 
primul paragraf de la prezentul alineat. 
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).

Or. es

Amendamentul 1900
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 122 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ținând seama de necesitatea de a 
asigura eficiența sistemului, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 pentru a 
prevedea că verificările efectuate de 
autoritățile vamale, menționate la 
alineatul (2) din prezentul articol, includ, 
în plus sau ca alternativă pentru 
verificarea valorii în vamă în comparație 
cu valoarea unitară, o verificare a valorii 

eliminat
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în vamă în raport cu o altă valoare.
Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, norme privind 
calcularea celeilalte valori menționate la 
primul paragraf de la prezentul alineat. 
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).

Or. es

Amendamentul 1901
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 122 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de necesitatea de a asigura 
eficiența sistemului, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 pentru a 
prevedea că verificările efectuate de 
autoritățile vamale, menționate la alineatul 
(2) din prezentul articol, includ, în plus sau 
ca alternativă pentru verificarea valorii în 
vamă în comparație cu valoarea unitară, o 
verificare a valorii în vamă în raport cu o 
altă valoare.

Ținând seama de necesitatea de a asigura 
eficiența sistemului, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 pentru a 
prevedea că verificările efectuate de 
autoritățile vamale, menționate la alineatul 
(2) din prezentul articol, includ, în plus sau 
ca alternativă pentru verificarea valorii în 
vamă în comparație cu valoarea unitară, o 
verificare a valorii în vamă în raport cu o 
altă valoare. În niciun caz această 
competență nu poate duce la o metodă 
deductivă care să permită reducerea la 
minimum sau evitarea aplicării taxelor 
suplimentare.

Or. es

Justificare

Pentru a preveni problemele legate de securitatea alimentară, importurile din țările terțe ar 
trebui să respecte principiului reciprocității. Prin urmare, este important să se ia măsuri 
pentru ca procesul de producție a acestor produse să respecte pe deplin măsurile sanitare și 
fitosanitare, precum și cerințele în materie de mediu (în vederea combaterii schimbărilor 
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climatice). Aceste măsuri și cerințe ar trebui să constituie o preferință comunitară actualizată 
în contextul unui comerț global.

Amendamentul 1902
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 122 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de necesitatea de a asigura 
eficiența sistemului, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 pentru a 
prevedea că verificările efectuate de 
autoritățile vamale, menționate la alineatul 
(2) din prezentul articol, includ, în plus sau 
ca alternativă pentru verificarea valorii în 
vamă în comparație cu valoarea unitară, o 
verificare a valorii în vamă în raport cu o 
altă valoare.

Ținând seama de necesitatea de a asigura 
eficiența sistemului, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 pentru a 
prevedea că verificările efectuate de 
autoritățile vamale, menționate la alineatul 
(2) din prezentul articol, includ, în plus sau 
ca alternativă pentru verificarea valorii în 
vamă în comparație cu valoarea unitară, o 
verificare a valorii în vamă în raport cu o 
altă valoare. În orice caz, această 
competență nu poate genera o metodă 
deductivă care să permită reducerea la 
minimum sau evitarea aplicării taxelor 
suplimentare în cauză.

Or. en

Amendamentul 1903
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 122 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte 
de punere în aplicare, norme privind 
calcularea celeilalte valori menționate la 
primul paragraf de la prezentul alineat. 
Actele de punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte 
de punere în aplicare, norme privind 
calcularea celeilalte valori menționate la 
primul paragraf de la prezentul alineat cu 
scopul de a asigura trasabilitatea fiecărui 
lot de produse importate. Actele de punere 
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examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).

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

Or. es

Amendamentul 1904
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 123 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
160 pentru a se asigura că produsele 
importate respectă standardele minime de 
mediu și în materie de calitate ale 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 1905
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 125 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contingentele tarifare pentru importul 
de produse agricole destinate punerii în 
liberă circulație în Uniune (sau o parte din 
aceasta) ori contingentele tarifare pentru 
importurile de produse agricole din Uniune 
în țări terțe, care trebuie să fie parțial sau 
integral gestionate de Uniune și rezultă din 
acorduri încheiate în conformitate cu 
articolul 218 din tratat sau cu orice alt act 
adoptat în conformitate cu articolul 43 
alineatul (2) din tratat sunt deschise și/sau 
administrate de Comisie prin intermediul 

(1) Contingentele tarifare pentru importul 
de produse agricole destinate punerii în 
liberă circulație în Uniune ori contingentele 
tarifare pentru importurile de produse 
agricole din Uniune în țări terțe, care 
trebuie să fie parțial sau integral gestionate 
de Uniune și rezultă din acorduri încheiate 
în conformitate cu articolul 218 din tratat 
sau cu orice alt act adoptat în conformitate 
cu articolul 43 alineatul (2) din tratat sunt 
deschise și/sau administrate de Comisie 
prin intermediul unor acte delegate și al 
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unor acte delegate și al unor acte de punere 
în aplicare, în temeiul articolelor 126-128.

unor acte de punere în aplicare, în temeiul 
articolelor 126-128.

Or. es

Justificare

Este esențial să se mențină în textul regulamentului o trimitere specifică la contingentul de 
porumb și de sorg al Spaniei și la contingentul de porumb al Portugaliei, prevăzute în 
conformitate cu angajamentele internaționale și cu articolul 146 alineatul (2) din actualul 
Regulament privind OCP unică.

Amendamentul 1906
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 125 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contingentele tarifare pentru importul 
de produse agricole destinate punerii în 
liberă circulație în Uniune (sau o parte din 
aceasta) ori contingentele tarifare pentru 
importurile de produse agricole din Uniune 
în țări terțe, care trebuie să fie parțial sau 
integral gestionate de Uniune și rezultă din 
acorduri încheiate în conformitate cu 
articolul 218 din tratat sau cu orice alt act 
adoptat în conformitate cu articolul 43 
alineatul (2) din tratat sunt deschise și/sau 
administrate de Comisie prin intermediul 
unor acte delegate și al unor acte de punere 
în aplicare, în temeiul articolelor 126-128.

(1) Contingentele tarifare pentru importul 
de produse agricole destinate punerii în 
liberă circulație în Uniune (sau o parte din 
aceasta) ori contingentele tarifare pentru 
importurile de produse agricole din Uniune 
în țări terțe, care trebuie să fie parțial sau 
integral gestionate de Uniune și rezultă din 
acorduri încheiate în conformitate cu 
articolul 218 din tratat sau cu orice alt act 
adoptat în conformitate cu articolul 43 
alineatul (2) din tratat sunt deschise și/sau 
administrate de Comisie prin intermediul 
unor acte delegate și al unor acte de punere 
în aplicare, în temeiul articolelor 126-128, 
fără a aduce atingere contingentelor 
rezultate în urma fluxurilor comerciale 
tradiționale.

Or. pt

Amendamentul 1907
Jean-Paul Gauzès
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Propunere de regulament
Articolul 125 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ia în considerare în mod corespunzător, 
pentru contingentele tarifare de import, 
nevoile de aprovizionare a pieței Uniunii și 
necesitatea de a menține echilibrul acesteia 
sau

(a) ia în considerare în mod corespunzător, 
pentru contingentele tarifare de import, cu 
excepția celor din sectorul zahărului, 
nevoile de aprovizionare a pieței Uniunii, 
atât cu produse brute, cât și cu produse 
finite, și necesitatea de a menține echilibrul 
acesteia sau

Or. fr

Amendamentul 1908
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 125 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ia în considerare în mod corespunzător, 
pentru contingentele tarifare de import, 
nevoile de aprovizionare a pieței Uniunii și
necesitatea de a menține echilibrul acesteia 
sau

(a) ia în considerare în mod corespunzător, 
pentru contingentele tarifare de import, 
nevoile de aprovizionare a pieței Uniunii,
necesitatea de a menține echilibrul acesteia 
și de a dezvolta noi piețe în aval pentru 
producerea de produse industriale, prin 
asigurarea siguranței și continuității 
aprovizionării la prețuri competitive la 
nivel mondial sau

Or. en

Justificare

De acum, întreprinderile producătoare de produse chimice industriale din materii prime 
agricole pot beneficia de un contingent tarifar de 400 000 de tone de zahăr care poate fi 
importat fără taxe. Acest contingent nu a împiedicat reducerea capacității Europei de a 
produce produse bazate pe resurse biologice, întrucât normele de alocare a contingentelor nu 
contribuie la permanența și continuitatea aprovizionării. În lipsa acestei continuități, 
investițiile (care depind într-o foarte mare măsură de costurile materiilor prime) vor continua 
să se îndrepte către țările terțe,
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Amendamentul 1909
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 125 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ia în considerare în mod corespunzător, 
pentru contingentele tarifare de import, 
nevoile de aprovizionare a pieței Uniunii și 
necesitatea de a menține echilibrul acesteia 
sau 

(a) ia în considerare în mod corespunzător, 
pentru contingentele tarifare de import, 
nevoile de aprovizionare a pieței Uniunii și 
necesitatea de a menține echilibrul acesteia 
și de a stabili nevoile specifice existente în 
ceea ce privește anumite produse din 
statele membre sau

Or. pt

Amendamentul 1910
George Lyon, Sarah Ludford

Propunere de regulament
Articolul 125 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 125a
Suspendarea taxelor la import în sectorul 

zahărului
(1) Până la data de 30 noiembrie a 
fiecărui an, Comisia elaborează o 
estimare a volumului importurilor de 
zahăr de trestie în UE pentru anul de 
comercializare în cauză.
(2) Estimarea de la alineatul (1) se 
bazează pe estimări privind exporturile 
efectuate în temeiul acordurilor 
comerciale dintre UE și țările 
exportatoare de zahăr de trestie.
(3) În cazul în care Comisia estimează că 
importurile se vor ridica la mai puțin de 
3,5 milioane de tone, Comisia adoptă un 
act delegat în conformitate cu articolul 
160 care prevede suspendarea aplicării 
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taxelor de import pentru importurile de 
zahăr de trestie care reprezintă 50% din 
importurile suplimentare necesare pentru 
a ajunge la importuri totale de 3,5 
milioane de tone.
(4) Până la 30 iunie, Comisia își 
revizuiește estimările în temeiul 
alineatului (1) pentru a include informații 
actualizate privind importurile realizate în 
temeiul acordurilor comerciale cu țările 
care exportă zahăr de trestie și 
importurile menționate la alineatul (3). În 
cazul în care Comisia estimează că 
importurile se vor ridica la mai puțin de 
3,5 milioane de tone, Comisia adoptă un 
act delegat care prevede suspendarea 
aplicării taxelor de import pentru 
importurile de zahăr necesare pentru a 
ajunge la importuri totale de 3,5 milioane 
de tone.

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 1911
Richard Ashworth, Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 125 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 125a
Suspendarea taxelor la import în sectorul 

zahărului
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(1) Până la data de 30 noiembrie a 
fiecărui an, Comisia elaborează o 
estimare a volumului importurilor de 
zahăr de trestie în UE pentru anul de 
comercializare în cauză.
(2) Estimarea de la alineatul (1) se 
bazează pe estimări privind exporturile 
efectuate în temeiul acordurilor 
comerciale dintre UE și țările 
exportatoare de zahăr de trestie.
(3) În cazul în care Comisia estimează că 
importurile se vor ridica la mai puțin de 
3,5 milioane de tone, Comisia adoptă un 
act delegat în conformitate cu articolul 
160 care prevede suspendarea aplicării 
taxelor de import pentru importurile de 
zahăr de trestie care reprezintă 50% din 
importurile suplimentare necesare pentru 
a ajunge la importuri totale de 3,5 
milioane de tone.
(4) Până la 30 iunie, Comisia își 
revizuiește estimările în temeiul 
alineatului (1) pentru a include informații 
actualizate privind importurile realizate în 
temeiul acordurilor comerciale cu țările 
care exportă zahăr de trestie și 
importurile menționate la alineatul (3). În 
cazul în care Comisia estimează că 
importurile se vor ridica la mai puțin de 
3,5 milioane de tone, Comisia adoptă un 
act delegat care prevede suspendarea 
aplicării taxelor de import pentru 
importurile de zahăr necesare pentru a 
ajunge la importuri totale de 3,5 milioane 
de tone.

Or. en

Justificare

La efectuarea reformelor din 2006, Comisia a estimat că importurile de zahăr brut de trestie 
vor crește la 3,5 mt/an până în 2012. De atunci, capacitatea de rafinare a trestiei a crescut în 
mod semnificativ. Cu toate acestea, importurile de la partenerii preferențiali nu au ajuns la 
valorile anticipate, rafinăriile neavând, în consecință, acces la materii prime. Pentru a 
asigura diversitatea aprovizionării sectorului zahărului al UE și un echilibru just între 
drepturile și obligațiile producătorilor de zahăr de trestie și de zahăr din sfeclă, Comisia ar 
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trebui să permită importuri suplimentare cu taxe zero în cazul în care importurile sunt sub 
nivelurile anticipate.

Amendamentul 1912
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 125 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 125a
Dispoziții specifice

În cazul contingentelor tarifare pentru 
importul a 2 000 000 de tone de porumb și 
300 000 de tone de sorg în Spania și al 
contingentelor tarifare pentru importul a 
500 000 de tone de porumb în Portugalia, 
Comisia poate adopta acte delegate pentru 
a stabili dispozițiile necesare pentru a 
efectua importurile în cadrul 
contingentelor tarifare și, după caz, 
pentru depozitarea publică a cantităților 
importate prin efectuarea plăților de către 
agențiile statelor membre în cauză și 
comercializarea lor pe piețele statelor 
membre respective.

Or. es

Amendamentul 1913
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 125 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 125a
Dispoziții specifice

În cazul contingentelor tarifare pentru 
importul a 2 000 000 de tone de porumb și 



PE492.804v01-00 56/168 AM\907936RO.doc

RO

300 000 de tone de sorg în Spania și al 
contingentelor tarifare pentru importul a 
500 000 de tone de porumb în Portugalia, 
Comisia poate adopta acte delegate pentru 
a stabili dispozițiile necesare pentru a 
efectua importurile în cadrul 
contingentelor tarifare și, după caz, 
pentru depozitarea publică a cantităților 
importate prin efectuarea plăților de către 
agențiile statelor membre în cauză și 
comercializarea lor pe piețele statelor 
membre respective.

Or. es

Justificare

Este esențial să se mențină în textul regulamentului o trimitere specifică la contingentul de 
porumb și de sorg al Spaniei și la contingentul de porumb al Portugaliei, prevăzute în 
conformitate cu angajamentele internaționale și cu articolul 146 alineatul (2) din actualul 
Regulament privind OCP unică.

Amendamentul 1914
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 126 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să stabilească condițiile și criteriile de 
eligibilitate pe care trebuie să le 
îndeplinească un operator pentru a putea 
depune o cerere în cadrul contingentului 
tarifar de import; dispozițiile respective 
pot impune o experiență minimă în 
domeniul schimburilor comerciale cu 
țările terțe și teritoriile asimilate sau în 
activitatea de prelucrare, exprimată în 
cantitate minimă și perioadă minimă de 
timp într-un anumit sector al pieței; 
aceste dispoziții pot include norme 
specifice destinate să răspundă nevoilor și 
practicilor în vigoare dintr-un anumit 
sector și utilizărilor și nevoilor industriilor 

eliminat
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de prelucrare;

Or. es

Justificare

Punctul în cauză corespunde într-o mai mare măsură definiției actelor de punere în aplicare, 
adică actului ce vizează aplicarea uniformă în Uniune a normelor prevăzute în actele de 
bază, decât celei a actelor delegate.

Amendamentul 1915
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 127 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) să stabilească condițiile și criteriile de 
eligibilitate pe care trebuie să le 
îndeplinească un operator pentru a putea 
depune o cerere în cadrul contingentului 
tarifar de import; dispozițiile respective 
pot impune o experiență minimă în 
domeniul schimburilor comerciale cu 
țările terțe și teritoriile asimilate sau în 
activitatea de prelucrare, exprimată în 
cantitate minimă și perioadă minimă de 
timp într-un anumit sector al pieței; 
aceste dispoziții pot include norme 
specifice destinate să răspundă nevoilor și 
practicilor în vigoare dintr-un anumit 
sector și utilizărilor și nevoilor industriilor 
de prelucrare;

Or. es

Amendamentul 1916
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 129 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 129a
Importurile de hamei

(1) Produsele din sectorul hameiului nu 
pot fi importate din țări terțe decât dacă 
respectă standarde de calitate cel puțin 
echivalente celor care se aplică 
produselor similare recoltate în 
Comunitate sau fabricate din aceste 
produse.
(2) Produsele sunt considerate ca 
respectând standardele de calitate 
prevăzute la alineatul (1) dacă sunt 
însoțite de un atestat eliberat de 
autoritățile țării de origine recunoscut ca 
fiind echivalent cu certificatul menționat 
la articolul 59a.
În ceea ce privește pulberea de hamei, 
pulberea de hamei cu un conținut mai 
mare de lupulină, extractele din hamei și 
mixtura de produse din hamei, atestatul se 
consideră a fi echivalent certificatului 
doar în cazul în care conținutul de acid 
alfa al acestor produse nu este mai redus 
decât cel al hameiului din care au fost 
preparate.
Echivalența atestărilor este verificată 
potrivit în conformitate cu norme detaliate 
adoptate de Comisie.

Or. de

Amendamentul 1917
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 129 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 129a
Importurile de hamei

(1) Produsele din sectorul hameiului nu 
pot fi importate din țări terțe decât dacă 
respectă standarde de calitate cel puțin 
echivalente celor care se aplică 
produselor similare recoltate în 
Comunitate sau fabricate din aceste 
produse.
(2) Produsele sunt considerate ca 
respectând standardele prevăzute la 
alineatul (1) dacă sunt însoțite de un 
atestat eliberat de autoritățile țării de 
origine recunoscut ca fiind echivalent cu 
certificatul menționat la articolul 64 litera 
(a).
În ceea ce privește pulberea de hamei, 
pulberea de hamei cu un conținut mai 
mare de lupulină, extractele din hamei și 
mixtura de produse din hamei, atestatul 
poate fi considerat a fi echivalent 
certificatului doar în cazul în care 
conținutul de acid alfa al acestor produse 
nu este mai redus decât cel al hameiului 
din care au fost preparate.
(3) Pentru a reduce la minimum sarcina 
administrativă, Comisia poate stabili, prin 
intermediul actelor delegate, condițiile în 
care obligațiile legate de o atestare 
echivalentă și de etichetarea ambalajelor 
nu se aplică.
(4) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, normele 
referitoare la prezentul articol, inclusiv 
normele privind recunoașterea atestărilor 
de echivalență și controlul importurilor de 
hamei.

Or. es
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Justificare

Ar trebui incluse în prezenta propunere de regulament dispoziții speciale privind importurile 
de hamei prevăzute la articolul 158 din actualul Regulament privind OCP unică, conform 
cărora un certificat de calitate pentru produsele importate trebuie să fie echivalent cu cel 
prevăzut în cazul produselor Uniuni. Cerințele în materie de calitate sunt esențiale, în special 
întrucât se promovează un grad mai mare de reciprocitate în comerțul cu țările terțe.

Amendamentul 1918
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 130 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care prețul mondial de pe 
piață pentru zahărul alb depășește prețul 
de referință al UE pentru zahărul alb, 
Comisia este împuternicită să suspende 
toate sau o parte din taxele vamale 
obișnuite pentru toate tipurile de zahăr 
pentru o perioadă determinată, cu scopul 
de a garanta aprovizionarea 
corespunzătoare cu zahăr a pieței 
europene.

Or. de

Justificare

În momente în care prețurile pe piața mondială sunt ridicate, actuala organizare a pieței și 
acordurile care reglementează importurile nu sunt suficiente pentru a garanta aprovizionarea 
corespunzătoare a pieței europene cu produse alimentare și băuturi.

Amendamentul 1919
Ulrike Rodust

Propunere de regulament
Articolul 130 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 130a
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Suspendarea taxelor la import în sectorul 
zahărului

În cazul în care prețul mondial de pe 
piață pentru zahărul alb depășește prețul 
de referință al UE pentru zahărul alb, 
Comisia este împuternicită să suspende 
toate sau o parte din taxele vamale 
obișnuite pentru toate tipurile de zahăr 
pentru o perioadă determinată, cu scopul 
de a garanta aprovizionarea 
corespunzătoare cu zahăr a pieței 
europene.

Or. de

Justificare

În momente în care prețurile pe piața mondială sunt ridicate, actuala organizare a pieței și 
acordurile care reglementează importurile nu sunt suficiente pentru a garanta aprovizionarea 
corespunzătoare a pieței europene cu produse alimentare și băuturi.

Amendamentul 1920
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 130 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 130a
Derogări pentru produsele importate și 
garanții speciale în sectorul zahărului

Ținând seama de particularitățile 
sectorului zahărului, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate, în 
conformitate cu articolul 160, cu privire 
la licențele de import de zahăr brut și care 
reglementează:
(a) Numărul de licențe eliberate în fiecare 
perioadă de comercializare pentru a 
îndeplini cerințele în materie de 
aprovizionare cu materii prime ale 
rafinăriilor cu activitate permanentă. 
Licențele pot fi eliberate oricând în timpul 
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unui an de comercializare și sunt valabile 
doar pentru anul în cauză.
(b) La începutul fiecărui an de 
comercializare, Comisia elaborează o 
estimare a importurilor de zahăr brut 
destinat rafinării, pe baza originilor 
preferențiale. În cazul în care, conform 
estimărilor, importurile nu satisfac 
cerințele de aprovizionare ale rafinăriilor 
cu activitate permanentă, pot fi eliberate 
licențe pentru importurile de orice 
origine, fără taxe, pentru a acoperi 
cantitățile care lipsesc. Acordarea unor 
astfel de licențe de import suplimentare 
poate fi efectuată progresiv de-a lungul 
anului de comercializare.

Or. pt

Amendamentul 1921
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propunere de regulament
Articolul 130 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 130a
Dispoziții speciale pentru importurile de 

zahăr de trestie destinat rafinării
(1) Cerințele totale de aprovizionare ale 
rafinăriilor cu activitate permanentă sunt 
fixate la 3 500 000 de tone de zahăr de 
trestie/an de comercializare (octombrie-
septembrie), alocate statelor membre după 
cum urmează:
(a) [ ] tone pentru Bulgaria;
(b) [ ] tone pentru Franța;
(c) [ ] tone pentru Italia;
(d) [ ] tone pentru Portugalia;
(e) [ ] tone pentru Spania;
(f) [ ] tone pentru România;
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(g) [ ] tone pentru Finlanda;
(h) [ ] tone pentru Regatul Unit.
(2) Licențele de import pentru zahărul de 
trestie destinat rafinării sunt acordate 
rafinăriilor cu activitate permanentă în 
limitele specificate la alineatul (1). 
Cererile pentru astfel de licențe pot fi 
depuse oricând în timpul unui an de 
comercializare și sunt valabile până la 
sfârșitul anului în cauză.
(3) La începutul fiecărui an de 
comercializare, Comisia elaborează o 
estimare a importurilor de zahăr de 
trestie, pe baza originilor preferențiale. În 
cazul în care, conform estimărilor, 
importurile nu satisfac cerințele de 
aprovizionare ale rafinăriilor cu activitate 
permanentă menționate la alineatul (1), 
după caz, Comisia suspendă aplicarea de 
taxe pentru importurile de zahăr de trestie 
pentru a îndeplini cerințele în materie de 
aprovizionare cu materii prime ale 
rafinăriilor cu activitate permanentă.

Or. pt

Amendamentul 1922
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Articolul 130 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 130a
Necesarul tradițional de aprovizionare cu 

zahăr destinat rafinării
(1) Până la sfârșitul anului de 
comercializare 2019/2020, necesarul 
tradițional de aprovizionare cu zahăr 
destinat rafinării, exprimat în zahăr alb, 
se stabilește, pentru Uniune, la 
3 500 000 de tone/an de comercializare.
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(2) Unica uzină de prelucrare a sfeclei de 
zahăr care funcționa în Portugalia în 
2005 este considerată o rafinărie cu 
activitate permanentă.
(3) Licențele de import pentru zahărul 
destinat rafinării se eliberează doar 
rafinăriilor cu activitate permanentă, cu 
condiția ca respectivele cantități să fie mai 
mici decât cantitățile care pot fi importate 
în cadrul necesarului tradițional de 
aprovizionare menționat la alineatul (1). 
Licențele în cauză nu se pot transfera 
decât între rafinării cu activitate 
permanentă, iar perioada lor de 
valabilitate expiră la sfârșitul anului de 
comercializare pentru care au fost emise.
Prezentul alineat se aplică pentru primele 
șase luni ale fiecărui an de 
comercializare.
(4) Având în vedere necesitatea asigurării 
rafinării zahărului importat în 
conformitate cu prezenta subsecțiune, 
Comisia poate adopta, prin intermediul 
actelor delegate adoptate conform 
articolului 160:
(a) definiții legate de funcționarea 
regimurilor de import menționate la 
alineatul (1);
(b) condițiile și criteriile de eligibilitate pe 
care trebuie să le îndeplinească un 
operator pentru a putea depune o cerere 
de licență de import, inclusiv constituirea 
unei garanții;
(c) norme privind sancțiunile 
administrative care trebuie aplicate.
(5) Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
articolul 162 alineatul (2), normele care 
se impun cu privire la documentele 
justificative și la documentele care trebuie 
furnizate în ceea ce privește cerințele și 
obligațiile aplicabile operatorilor în 
materie de import, inclusiv rafinăriilor cu 
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activitate permanentă.

Or. pt

Amendamentul 1923
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Articolul 130 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 130a
Necesarul tradițional de aprovizionare cu 

zahăr destinat rafinării 
(1) Până la sfârșitul anului de 
comercializare 2019-2020, necesarul 
tradițional de aprovizionare cu zahăr 
pentru rafinare, exprimat în zahăr alb, se 
stabilește, pentru Uniune, la 3 500.000 de 
tone per an de comercializare.
(2) Comisia poate reduce, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
articolul 160, nivelul necesarului 
tradițional prevăzut la alineatul (1) în 
cazul în care stabilește, pentru anul de 
comercializare în cauză că totalul 
importurilor de zahăr și de izoglucoză vor 
depăși în mod semnificativ cererea de 
zahăr brut. În acest caz, reducerea 
nivelului necesarului tradițional are loc 
întotdeauna în paralel cu reducerea 
contingentelor de sfeclă de zahăr și 
izoglucoză, în timp ce, în vederea 
reducerii cantităților maxime de 
importuri, Comisia stabilește un nivel 
comun pentru reducerea celor trei 
produse.
(3) Unica uzină de prelucrare a sfeclei de 
zahăr care funcționa în Portugalia în 
2005 este considerată o rafinărie cu 
activitate permanentă.
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(4) Licențele de import pentru zahărul 
destinat rafinării se eliberează doar 
rafinăriilor cu activitate permanentă, cu 
condiția ca respectivele cantități să fie mai 
mici decât cantitățile care pot fi importate 
în cadrul necesarului tradițional de 
aprovizionare menționat la alineatul (1). 
Licențele în cauză nu se pot transfera 
decât între rafinării cu activitate 
permanentă, iar perioada lor de 
valabilitate expiră la sfârșitul anului de 
comercializare pentru care au fost emise. 
Prezentul alineat se aplică pentru primele 
trei luni ale fiecărui an de comercializare.
(5) Având în vedere necesitatea asigurării 
rafinării zahărului importat în
conformitate cu prezenta subsecțiune, 
Comisia poate adopta, prin intermediul 
actelor delegate adoptate conform 
articolului 160:
а) anumite definiții legate de funcționarea 
regimurilor de import menționate la 
alineatul (1);
б) condițiile și criteriile de eligibilitate pe 
care trebuie să le îndeplinească un 
operator pentru a putea depune o cerere 
de licență de import, inclusiv constituirea 
unei garanții;
b) norme privind sancțiunile 
administrative care trebuie aplicate.
(6) Comisia poate adopta, prin
intermediul unor acte de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
articolul 162 alineatul (2), normele care 
se impun cu privire la documentele 
justificative și la documentele care trebuie 
furnizate în ceea ce privește cerințele și 
obligațiile aplicabile operatorilor în 
materie de import, îndeosebi rafinăriilor 
cu activitate permanentă.

Or. bg

Justificare

Amendamentul propus reia parțial articolele 260-262 din propunerea de regulament 
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(COM(2011)0799). Principala modificare propusă este adaptarea actualelor contingente ale 
importurilor de la 2 489 735 de tone la 3 500 000 de tone. Această creștere este necesară, 
deoarece zahărul brut disponibil în prezent nu satisface nevoile pieței, prin urmare rafinăriile 
nu funcționează la capacitate maximă, conducând, la rândul lor, la creșterea prețului 
produsului final.

Amendamentul 1924
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 130 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 130a
Dispoziții speciale pentru importurile de 

zahăr de trestie destinat rafinării
Se stabilește necesarul european de 
aprovizionare cu zahăr pentru rafinare, 
pentru Uniune, la 3 500.000 de tone/an de 
comercializare.
(1) Pe lângă dispozițiile articolului 117, în 
ceea ce privește zahărul de trestie destinat 
rafinării licențele de import pentru 
zahărul de trestie destinat rafinării se 
eliberează doar rafinăriilor cu activitate 
permanentă, cu condiția ca respectivele 
cantități să fie mai mici decât cantitățile 
care reprezintă necesarul tradițional de 
aprovizionare menționat la alineatul (1).
(2) Licențele de import acordate în 
temeiul alineatului (2) nu se pot transfera 
decât între rafinării cu activitate 
permanentă, iar perioada lor de 
valabilitate expiră la sfârșitul anului de 
comercializare pentru care au fost emise.
(3) Comisia suspendă aplicarea taxelor de 
import al zahărului de trestie destinat 
rafinării care se încadrează la codul NC 
1701 14 10 în ceea ce privește cantitatea 
suplimentară necesară pentru a permite 
aprovizionarea corespunzătoare a 
rafinăriilor cu activitate permanentă 
pentru fiecare an de comercializare în 
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parte.
(4) Cantitatea suplimentară în cauză este 
stabilită de către Comisie pe baza 
raportului între necesarul european de 
aprovizionare menționat la alineatul (1) și 
planul estimativ de aprovizionare cu 
zahăr de trestie destinat rafinării pentru 
anul de comercializare în cauză. Comisia 
elaborează o estimare la începutul 
fiecărui an de comercializare. Estimarea 
este actualizată pe baza cantității de zahăr 
de trestie destinat rafinării prevăzută 
pentru livrare pe parcursul anului de 
comercializare respectiv, ținând seama de 
toate cantitățile suplimentare acordate 
deja în anul de comercializare respectiv.
(5) Actualizarea se efectuează înaintea 
alocării unor cantități suplimentare și a 
eliberării ulterioare de licențe de import. 
În fiecare an de comercializare, cel târziu 
la sfârșitul lunii noiembrie, se eliberează 
o parte importantă a licențelor de import 
pentru cantitatea suplimentară, de până 
la 70%. Licențele de import pentru 
jumătate din cantitatea suplimentară 
rămasă sunt eliberate cel târziu la 
sfârșitul lunii februarie, iar licențele de 
import rămase sunt eliberate cel târziu la 
sfârșitul lunii mai.
(6) Licențele de import pentru cantitățile 
suplimentare rămase sunt alocate până la 
data de 30 septembrie a fiecărui an de 
comercializare. Licențele de import pentru 
cantitățile suplimentare acordate în 
temeiul prezentului alineat sunt valabile 
în primele trei luni ale următorului an de 
comercializare.
(7) Comisia poate reduce necesarul 
european de aprovizionare menționat la 
alineatul (1), simultan și în paralel cu 
contingentele de sfeclă de zahăr și de 
izoglucoză în orice an de comercializare 
în care Comisia estimează că 
aprovizionarea totală cu zahăr și cu 
izoglucoză este mult mai ridicată decât 
cererea. Reducerea se efectuează 
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aplicându-se un procentaj comun 
necesarului european de aprovizionare și 
contingentelor de sfeclă de zahăr și de 
glucoză.

Or. en

Amendamentul 1925
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 130 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 130a
Rafinăriile cu activitate permanentă –

dreptul exclusiv de a importa zahăr brut 
timp de trei luni

(1) De la începutul anului de 
comercializare 2015/2016 pentru zahăr, la 
1 octombrie 2015, până la sfârșitul anului 
de comercializare 2019/2020 pentru 
zahăr, la 30 septembrie 2020, în primele 
trei luni ale fiecărui an de comercializare 
(1 octombrie-31 decembrie) rafinăriilor 
cu activitate permanentă, astfel cum sunt 
definite la partea I a anexei II [C1], le 
este acordat dreptul exclusiv de a importa 
zahăr brut destinat rafinării în limita a 
2 489 735 de tone de certificate de import, 
exprimate în zahăr alb.
(2) Având în vedere necesitatea asigurării 
rafinării zahărului destinat rafinării 
importat în conformitate cu prezenta 
subsecțiune, Comisia poate adopta, prin 
intermediul actelor delegate adoptate 
conform articolului 160:

(a) anumite definiții legate de 
funcționarea regimurilor de import 
menționate la alineatul (1);
(b) condițiile și criteriile de eligibilitate pe 
care trebuie să le îndeplinească un 
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operator pentru a putea depune o cerere 
de licență de import, inclusiv constituirea 
unei garanții;
(c) norme privind sancțiunile 
administrative care trebuie aplicate.
(3) Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
articolul 162 alineatul (2), normele care 
se impun cu privire la documentele 
justificative și la documentele care trebuie 
furnizate în ceea ce privește cerințele și 
obligațiile aplicabile operatorilor în 
materie de import, îndeosebi rafinăriilor 
cu activitate permanentă. [C1] 
amendamentul 424, depus de Dantin, la 
Anexa III la Regulamentul (CE) nr. 
1234/2007 al Consiliului.

Or. en

Justificare

Pentru a menține un echilibru între zahărul obținut pe plan local și cel importat, 
amendamentul modifică articolul 153 din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului și 
Regulamentul 361/2008 cu scopul de a menține situația actuală care privilegiază timp de trei 
luni rafinăriile cu activitate permanentă, însă îl reformulează pentru a-i oferi mai multă 
claritate juridică. Cifra de 2 489 735 de tone este prevăzută de Regulamentul (CE) nr.
361/2008 al Consiliului și ar trebui considerată a fi o limită, nu un obiectiv.

Amendamentul 1926
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 130 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 130a
Rafinăriile cu activitate permanentă –

dreptul exclusiv de a importa zahăr brut 
de trestie timp de trei luni

(1) De la începutul anului de 
comercializare 2015/2016 pentru zahăr, la 
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1 octombrie 2015, până la sfârșitul anului 
de comercializare 2019/2020 pentru 
zahăr, la 30 septembrie 2020, în primele 
trei luni ale fiecărui an de comercializare 
(1 octombrie-31 decembrie) rafinăriilor 
cu activitate permanentă, astfel cum sunt 
definite la partea Ia a anexei II, le este 
acordat dreptul exclusiv de a importa 
zahăr brut de trestie destinat rafinării în 
limita a 2 489 735 de tone acoperite de 
licențe de export, exprimate în zahăr alb.
(2) Având în vedere necesitatea asigurării 
rafinării zahărului destinat rafinării 
importat în conformitate cu prezenta 
subsecțiune, Comisia poate adopta, prin 
intermediul actelor delegate adoptate 
conform articolului 160:
(a) anumite definiții legate de 
funcționarea regimurilor de import 
menționate la alineatul (1);
(b) condițiile și criteriile de eligibilitate pe 
care trebuie să le îndeplinească un 
operator pentru a putea depune o cerere 
de licență de import, inclusiv constituirea 
unei garanții;
(c) norme privind sancțiunile 
administrative care trebuie aplicate.
(3) Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
articolul 162 alineatul (2), normele care 
se impun cu privire la documentele 
justificative și la documentele care trebuie 
furnizate în ceea ce privește cerințele și 
obligațiile aplicabile operatorilor în 
materie de import, îndeosebi rafinăriilor 
cu activitate permanentă.

Or. pl

Amendamentul 1927
Jean-Paul Gauzès
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Propunere de regulament
Articolul 130 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 130a
Rafinăriile cu activitate permanentă –

dreptul exclusiv de a importa zahăr brut 
destinat rafinării timp de trei luni

(1) Până la 30 septembrie 2020 și în 
primele trei luni ale fiecărui an de 
comercializare (1 octombrie-31 
decembrie) rafinăriilor cu activitate 
permanentă, definite la partea Ia (nouă) a 
anexei II, le sunt acordate în mod 
exclusiv licențe de import pentru zahărul 
brut destinat rafinării în limita a 
2 489 735 de tone acoperite de certificate 
de import, exprimate în zahăr alb.
(2) Având în vedere necesitatea asigurării 
rafinării zahărului destinat rafinării 
importat în conformitate cu prezenta 
subsecțiune, Comisia poate adopta, prin 
intermediul actelor delegate adoptate 
conform articolului 160:
(a) anumite definiții legate de 
funcționarea regimurilor de import 
menționate la alineatul (1);
(b) condițiile și criteriile de eligibilitate pe 
care trebuie să le îndeplinească un 
operator pentru a putea depune o cerere 
de licență de import, inclusiv constituirea 
unei garanții;
(c) norme privind sancțiunile 
administrative care trebuie aplicate.
(3) Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2), normele care 
se impun cu privire la documentele 
justificative și la documentele care trebuie 
prezentate în ceea ce privește cerințele și 
obligațiile aplicabile operatorilor în 
materie de import, îndeosebi rafinăriilor 
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cu activitate permanentă.

Or. fr

Amendamentul 1928
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 130 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 130a
Rafinăriile cu activitate permanentă –

dreptul exclusiv de a importa zahăr brut 
destinat rafinării timp de trei luni

(1) Până la 30 septembrie 2020 și în 
primele trei luni ale fiecărui an de 
comercializare (1 octombrie-31 
decembrie) rafinăriilor cu activitate 
permanentă, definite la partea Ia a anexei 
II, le sunt acordate în mod exclusiv 
licențe de import pentru zahărul brut 
destinat rafinării în limita a 2 489 735 de 
tone acoperite de certificate de import, 
exprimate în zahăr alb.
(2) Având în vedere necesitatea asigurării 
rafinării zahărului destinat rafinării în 
conformitate cu prezenta subsecțiune, 
Comisia poate adopta, prin intermediul 
actelor delegate adoptate conform 
articolului 160:
(a) anumite definiții legate de 
funcționarea regimurilor de import 
menționate la alineatul (1); (b) condițiile 
și criteriile de eligibilitate pe care trebuie 
să le îndeplinească un operator pentru a 
putea depune o cerere de licență de 
import, inclusiv constituirea unei 
garanții; (c) norme privind sancțiunile 
administrative care trebuie aplicate.
(3) Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
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procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2), normele care 
se impun cu privire la documentele 
justificative și la documentele care trebuie 
furnizate în ceea ce privește cerințele și 
obligațiile aplicabile operatorilor în 
materie de import, îndeosebi rafinăriilor 
cu activitate permanentă.

Or. fr

Justificare

Prezentul amendament este în conformitate cu situația actuală, în care se acordă dreptul la 
exclusivitate timp de trei luni rafinăriilor cu activitate permanentă și s-a acordat acces la 
rafinare rafinăriilor care nu practică activități de rafinare tradiționale, ținându-se seama de 
faptul că li se acordă, în plus, acces la zahăr brut în conformitate cu acordurile de liber 
schimb bilaterale recente, care ar trebui să intre în vigoare în 2013. În plus, ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită respectării limitei de 2 489735 Mt pentru a menține echilibrul 
dintre zahărul de trestie și zahărul brut importat.

Amendamentul 1929
Julie Girling, Marina Yannakoudakis

Propunere de regulament
Articolul 130 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 130a
Suspendarea taxelor la import în sectorul 

zahărului
(1) Până la sfârșitul regimului de 
contingente, Comisia poate suspenda, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, total sau parțial, aplicarea 
taxelor la import pentru produsele 
următoare, în vederea garantării 
aprovizionării necesare la fabricarea 
produselor menționate la articolul 101m 
alineatul (2):
(a) zahărul care se încadrează la codul 
NC 1701;
(b) izoglucoza care se încadrează la 
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codurile NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 
60 10 și 1702 90 30.
(2) Taxele la import se suspendă în mod 
automat, în conformitate cu alineatul (1), 
de îndată ce prețul de pe piața UE pentru 
zahărul alb ajunge la 150% din prețul de 
referință. Taxa obișnuită este impusă din 
nou în mod automat când prețul de pe 
piața UE scade la sub 150% din prețul de 
referință.

Or. en

Justificare

Pentru a evita volatilitatea excesivă, este necesar un prag de 150% din prețul de referință al 
zahărului alb în UE sau de 606,6 €/tonă (prețul de referință este de 404,4€/tonă). În cazul 
unor deficite de aprovizionare, importurile suplimentare vor ajuta piața, având un impact 
pozitiv asupra concurenței între furnizorii din UE, a căror ofertă este în prezent prea 
concentrată.

Amendamentul 1930
Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Articolul 130 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 130a
Suspendarea taxelor la import în sectorul 
zahărului
(1) Până la sfârșitul regimului de 
contingente, Comisia poate suspenda, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, total sau parțial, aplicarea 
taxelor la import pentru produsele 
următoare, în vederea garantării 
aprovizionării necesare la fabricarea 
produselor menționate la articolul 101m 
alineatul (2):
zahărul care se încadrează la codul NC 
1701;
izoglucoza care se încadrează la codurile 
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NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 și 
1702 90 30.
(2) Taxele la import se suspendă în mod 
automat, în conformitate cu alineatul (1), 
de îndată ce prețul de pe piața UE pentru 
zahărul alb ajunge la 150% din prețul de 
referință. Taxa obișnuită este impusă din 
nou în mod automat când prețul de pe 
piața UE scade la sub 150% din prețul de 
referință.

Or. en

Amendamentul 1931
Dimitar Stoyanov

Propunere de regulament
Articolul 130 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 15b
Suspendarea taxelor la import pentru 

cantitățile suplimentare de zahăr de trestie 
destinat rafinării  

(1) Taxele la import pentru zahărul de 
trestie destinat rafinării se suspendă în 
cazul unor cantități suplimentare 
necesare în vederea garantării 
aprovizionării rafinăriilor cu activitate 
permanentă pentru anul de 
comercializare în cauză.
(2) Prin intermediul actelor de punere în 
aplicare, Comisia stabilește cantitățile 
suplimentare menționate la alineatul (1), 
care reprezintă diferența dintre nivelul 
necesarului tradițional prevăzut la 
articolul 130a și nivelul estimat al 
aprovizionării cu zahăr de trestie destinat 
rafinării pentru anul de comercializare în 
cauză.
(3) La începutul fiecărui an de 
comercializare, Comisia elaborează un 
plan estimativ privind aprovizionarea cu 
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zahăr de trestie destinat rafinării care este 
actualizat în vederea stabilirii cantității de 
zahăr de trestie care trebuie importată în 
cursul anului de comercializare în cauză. 
Actualizarea se efectuează înaintea 
alocării unei cantități suplimentare și a 
eliberării ulterioare de licențe de import 
pentru cantitatea respectivă. 
(4) Cel târziu până la sfârșitul lunii 
noiembrie a anului de comercializare în 
cauză, Comisia eliberează licențe de 
import pentru 70% din zahărul destinat 
rafinării, care face parte din cantitatea 
suplimentară. Licențele de import pentru 
prima jumătate din cantitatea 
suplimentară rămasă sunt eliberate cel 
târziu la sfârșitul lunii februarie, iar 
licențele de import rămase sunt eliberate 
cel târziu la sfârșitul lunii mai a anului de 
comercializare respectiv. 
(5) În cazul în care, după actualizarea 
estimării, este necesară creșterea cantității 
suplimentare, diferența dintre creșterea 
respectivă și cantitatea stabilită inițial este 
alocată prin eliberarea de licențe până la 
sfârșitul anului de comercializare în 
cauză, licențe care vor fi valabile, de 
asemenea, în primele trei luni ale anului 
de comercializare următor.

Or. bg

Justificare

Pentru a satisface nivelul necesarului tradițional de aprovizionare de importat, fără a genera, 
în același timp, o creștere bruscă a prețurilor zahărului brut ca urmare a impunerii unei rate 
mai ridicate a taxelor asupra cantității suplimentare, aceasta ar trebui scutită de taxe, în 
aceleași condiții ca importurile din țările care beneficiază de tratament preferențial. Astfel, li 
se va garanta rafinăriilor cu activitate permanentă accesul la zahărul brut și se vor crea 
condiții propice pentru libera concurență și pentru reducerea prețurilor la produsele finite.

Amendamentul 1932
Julie Girling, Marina Yannakoudakis
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Propunere de regulament
Articolul 130 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 130b
(1) Până la 31 decembrie 2013, Comisia 
va propune, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, o listă revizuită a 
Tarifului Vamal Comun pentru 
următoarele produse:
(a) zahărul care se încadrează la codul 
NC 1701;
(b) izoglucoza care se încadrează la 
codurile NC 1702 30 10, 1702 40 10, 10 
60 10 și 1702 90 30.
Noile taxe asupra zahărului reflectă 
diferența dintre prețurile de referință de 
dinainte și de după reforma din 2006 
pentru a oferi un nivel de protecție 
similar.
(2) Până la sfârșitul regimului de 
contingente, Comisia va prezenta o 
propunere privind eliminarea ulterioară a 
taxelor la import pentru produsele 
menționate la prezentul articol alineatul 
(1).

Or. en

Justificare

Până la sfârșitul regimului de contingente de zahăr, taxele ar trebui reduse pentru a oferi un 
nivel de protecție similar celui de dinainte de demararea reformei zahărului în 2006. La 
încheierea regimului de contingente, regimul de importuri al UE va trebui adaptat în 
continuare pentru a evita concentrarea excesivă a aprovizionării și pentru a permite accesul 
corespunzător la materiile prime de pe piețele unde există un deficit. Comisia trebuie să 
prezinte o propunere până la încheierea regimului de contingente, la 31 septembrie 2015.

Amendamentul 1933
Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Articolul 130 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 130b
(1) Până la 31 decembrie 2013, Comisia 
va propune, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, o listă revizuită a 
Tarifului Vamal Comun pentru 
următoarele produse:
(a) zahărul care se încadrează la codul 
NC 1701;
(b) izoglucoza care se încadrează la 
codurile NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 
60 10 și 1702 90 30.
Noile taxe asupra zahărului reflectă 
diferența dintre prețurile de referință de 
dinainte și de după reforma din 2006 
pentru a oferi un nivel de protecție 
similar.
(2) Până la sfârșitul regimului de 
contingente, Comisia va prezenta o 
propunere privind eliminarea ulterioară a 
taxelor la import pentru produsele 
menționate la prezentul articol alineatul 
(1).

Or. en

Amendamentul 1934
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 130 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 130c (nou)
(1) Până la 1 ianuarie 2014, Comisia va 
propune, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, o listă revizuită a 
Tarifului Vamal Comun pentru produsele 
care se încadrează șa codul NC 1701.
Noile tarife pentru zahărul brut și zahărul 
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alb nu depășesc 50% din prețul de 
referință al produselor respective.
(2) Până la 31 septembrie 2015, Comisia 
va prezenta o evaluare privind impactul 
asupra competitivității lanțului alimentar 
al UE, inclusiv asupra consumatorilor, al 
eliminării taxelor la import pentru 
produsele menționate la prezentul articol 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 1935
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Partea 3 – capitolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Restituiri la export Dispoziții în materie de exporturi

Or. en

Amendamentul 1936
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Partea 3 – capitolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Restituiri la export Norme referitoare la export

Or. fr

Amendamentul 1937
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 133

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fr

Amendamentul 1938
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 133

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1939
Marit Paulsen, George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 133

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1940
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 133

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat
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Or. fr

Amendamentul 1941
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 133

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1942
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 133

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1943
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 133 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În măsura necesară pentru a permite 
realizarea exporturilor pe baza cursului sau 
a prețurilor pieței internaționale și în 
limitele care decurg din acordurile 
încheiate conform articolului 218 din 
tratat, diferența dintre aceste cursuri sau 
aceste prețuri și prețurile practicate în 
Uniune poate fi acoperită printr-o restituire 

(1) În măsura necesară pentru a permite 
realizarea exporturilor pe baza cursului sau 
a prețurilor pieței internaționale și până la 
eliminarea restituirilor la export, diferența 
dintre aceste cursuri sau aceste prețuri și 
prețurile practicate în Uniune poate fi 
acoperită printr-o restituire la export:
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la export:

Or. en

Justificare

Este important să se sublinieze și să se semnaleze faptul că restituirile la export reprezintă un 
instrument care va fi eliminat. Acest aspect corespunde, printre altele, la definirea poziției 
UE în cadrul OMC, însă restituirile la export ar trebui eliminate indiferent de cursul dar 
discuțiilor în cadrul OMC.

Amendamentul 1944
Wojciech Michał Olejniczak

Propunere de regulament
Articolul 133 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În măsura necesară pentru a permite 
realizarea exporturilor pe baza cursului sau 
a prețurilor pieței internaționale și în 
limitele care decurg din acordurile 
încheiate conform articolului 218 din tratat, 
diferența dintre aceste cursuri sau aceste 
prețuri și prețurile practicate în Uniune 
poate fi acoperită printr-o restituire la 
export:

(1) În măsura necesară pentru a permite 
realizarea exporturilor pe baza cursului sau 
a prețurilor pieței internaționale și în 
limitele care decurg din acordurile 
încheiate conform articolului 218 din tratat, 
în cazul în care situația anumitor produse 
pe piață este deosebit de dificilă diferența 
dintre aceste cursuri sau aceste prețuri și 
prețurile practicate în Uniune poate fi 
acoperită printr-o restituire la export:

Or. pl

Justificare

Având în vedere declinul general al restituirilor la export în UE, ar trebui să se depună 
eforturi pentru a le efectua doar în situații deosebit de dificile sau în cazul în care există o 
criză pe piață pentru produsele care fac obiectul restituirilor în cauză.

Amendamentul 1945
Sylvie Goulard, Marielle de Sarnez

Propunere de regulament
Articolul 133 – alineatul 1 – partea introductivă



PE492.804v01-00 84/168 AM\907936RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În măsura necesară pentru a permite 
realizarea exporturilor pe baza cursului sau 
a prețurilor pieței internaționale și în 
limitele care decurg din acordurile 
încheiate conform articolului 218 din tratat, 
diferența dintre aceste cursuri sau aceste 
prețuri și prețurile practicate în Uniune 
poate fi acoperită printr-o restituire la 
export:

(1) În măsura necesară pentru a permite 
realizarea exporturilor pe baza cursului sau 
a prețurilor pieței internaționale, în limitele 
care decurg din acordurile încheiate 
conform articolului 218 din tratat și
respectând principiile prevăzute la 
articolul 3 alineatul (5) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, diferența 
dintre aceste cursuri sau aceste prețuri și 
prețurile practicate în Uniune poate fi 
acoperită printr-o restituire la export:

Or. en

Justificare

Este important să se ia măsuri pentru ca subvențiile la export să nu ridice obstacole în calea 
dezvoltării sectoarelor agricole în țările în curs de dezvoltare prin reducerea drastică a 
prețurilor locale de producție.

Amendamentul 1946
Peter Jahr, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 133 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În măsura necesară pentru a permite 
realizarea exporturilor pe baza cursului sau 
a prețurilor pieței internaționale și în 
limitele care decurg din acordurile 
încheiate conform articolului 218 din tratat, 
diferența dintre aceste cursuri sau aceste 
prețuri și prețurile practicate în Uniune 
poate fi acoperită printr-o restituire la 
export:

(1) La restituirile la export menționate în 
prezentul capitol se recurge numai în 
legătură cu articolul 154 din prezentul 
regulament. În măsura necesară pentru a 
permite realizarea exporturilor pe baza 
cursului sau a prețurilor pieței 
internaționale și în limitele care decurg din 
acordurile încheiate conform 
articolului 218 din tratat, diferența dintre 
aceste cursuri sau aceste prețuri și prețurile 
practicate în Uniune poate fi acoperită 
printr-o restituire la export:

Or. de
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Amendamentul 1947
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 133 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru produsele enumerate la litera (a) 
punctele (i)-(iii), (v) și (vii) de la prezentul 
alineat, care urmează a fi exportate sub 
formă de mărfuri prelucrate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 al 
Consiliului din 30 noiembrie 2009 de 
stabilire a regimului comercial aplicabil 
anumitor mărfuri rezultate din 
transformarea produselor agricole46 și sub 
forma produselor care conțin zahăr 
enumerate în anexa I partea X litera (b).

(b) pentru produsele enumerate la litera (a) 
punctele (i)-(iii), (v) și (vii) de la prezentul 
alineat, care urmează a fi exportate sub
formă de mărfuri prelucrate în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 1216/2009 al 
Consiliului din 30 noiembrie 2009 de 
stabilire a regimului comercial aplicabil 
anumitor mărfuri rezultate din 
transformarea produselor agricole, inclusiv 
pentru produsele exportate sub formă de 
mărfuri care nu sunt acoperite de anexa I 
la tratat, în conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. 578/2010 al Comisiei din 
29 iunie 2010 și sub forma produselor care 
conțin zahăr enumerate în anexa I partea X 
litera (b).

Or. es

Justificare

Anumite bunuri, inclusiv anumite produse extrem de sensibile din punct de vedere comercial, 
sunt exportate sub formă de produse care nu sunt incluse la anexa I la tratat, intrând nu sub 
incidența Regulamentului (CE) nr. 1216/2009, ci a Regulamentului (UE) nr. 578/2010 din 29 
iunie 2010. Trimiterea explicită la Regulamentului (CE) nr. 1216/2009 ar putea crea confuzii 
în rândul operatorilor, care ar putea crede că astfel de produse nu fac obiectul măsurilor 
privind restituirile la export.

Amendamentul 1948
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 133 – alineatul 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Restituirea maximă acordată pentru 
produsele menționate la alineatul (1) este 
de 0 EUR.

Or. de

Justificare

Recent, în cazul majorității produselor, restituirile la export au fost reduse sau stabilite la 
zero. Restituirile la export nu sunt preferate întrucât denaturează concurența, fiind necesar, 
prin urmare, să fie utilizate numai ca măsură de criză și de ajutor și ar trebui stabilite la 
zero.

Amendamentul 1949
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 134

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 134 eliminat
Repartizarea restituirilor la export
Cantitățile care pot fi exportate cu 
restituire la export sunt alocate în 

conformitate cu metoda:
(a) cea mai adaptată naturii produsului și 
situației pieței în cauză, permițând cea 
mai eficientă utilizare a resurselor 
disponibile, ținând seama de eficacitatea 
și structura exporturilor Uniunii și de 
impactul lor asupra echilibrului pieței, 
fără a crea discriminări între operatorii 
implicați și, în special, între micii și marii 
operatori;
(b) cea mai puțin greoaie din punct de 
vedere administrativ pentru operatori, 
ținând seama de cerințele administrative.

Or. fr
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Amendamentul 1950
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 134

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 134 eliminat
Repartizarea restituirilor la export
Cantitățile care pot fi exportate cu 
restituire la export sunt alocate în 

conformitate cu metoda:
(a) cea mai adaptată naturii produsului și 
situației pieței în cauză, permițând cea 
mai eficientă utilizare a resurselor 
disponibile, ținând seama de eficacitatea 
și structura exporturilor Uniunii și de 
impactul lor asupra echilibrului pieței, 
fără a crea discriminări între operatorii 
implicați și, în special, între micii și marii 
operatori;
(b) cea mai puțin greoaie din punct de 
vedere administrativ pentru operatori, 
ținând seama de cerințele administrative.

Or. en

Amendamentul 1951
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 134

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 134 eliminat
Repartizarea restituirilor la export
Cantitățile care pot fi exportate cu 
restituire la export sunt alocate în 

conformitate cu metoda:
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(a) cea mai adaptată naturii produsului și 
situației pieței în cauză, permițând cea 
mai eficientă utilizare a resurselor 
disponibile, ținând seama de eficacitatea 
și structura exporturilor Uniunii și de 
impactul lor asupra echilibrului pieței, 
fără a crea discriminări între operatorii 
implicați și, în special, între micii și marii 
operatori;
(b) cea mai puțin greoaie din punct de 
vedere administrativ pentru operatori, 
ținând seama de cerințele administrative.

Or. en

Amendamentul 1952
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 134

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 134 eliminat
Repartizarea restituirilor la export
Cantitățile care pot fi exportate cu 
restituire la export sunt alocate în 

conformitate cu metoda:
(a) cea mai adaptată naturii produsului și 
situației pieței în cauză, permițând cea 
mai eficientă utilizare a resurselor 
disponibile, ținând seama de eficacitatea 
și structura exporturilor Uniunii și de 
impactul lor asupra echilibrului pieței, 
fără a crea discriminări între operatorii 
implicați și, în special, între micii și marii 
operatori;
(b) cea mai puțin greoaie din punct de 
vedere administrativ pentru operatori, 
ținând seama de cerințele administrative.

Or. fr
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Amendamentul 1953
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 134

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 134 eliminat
Repartizarea restituirilor la export
Cantitățile care pot fi exportate cu 
restituire la export sunt alocate în 

conformitate cu metoda:
(a) cea mai adaptată naturii produsului și 
situației pieței în cauză, permițând cea 
mai eficientă utilizare a resurselor 
disponibile, ținând seama de eficacitatea 
și structura exporturilor Uniunii și de 
impactul lor asupra echilibrului pieței, 
fără a crea discriminări între operatorii 
implicați și, în special, între micii și marii 
operatori;
(b) cea mai puțin greoaie din punct de 
vedere administrativ pentru operatori, 
ținând seama de cerințele administrative.

Or. en

Amendamentul 1954
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 135

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 135 eliminat
Stabilirea restituirilor la export

(1) Aceleași restituiri la export se aplică 
acelorași produse în întreaga Uniune. 
Acestea pot fi diferențiate în funcție de 
destinație, în special dacă se impune din 
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cauza situației pieței mondiale, a 
cerințelor specifice ale anumitor piețe sau 
a obligațiilor care decurg din acordurile 
încheiate conform articolului 218 din 
tratat.
(2) Măsurile cu privire la fixarea 
restituirilor sunt luate de Consiliu în 
conformitate cu articolul 43 alineatul (3) 
din tratat.

Or. fr

Amendamentul 1955
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 135

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 135 eliminat
Stabilirea restituirilor la export

(1) Aceleași restituiri la export se aplică 
acelorași produse în întreaga Uniune. 
Acestea pot fi diferențiate în funcție de 
destinație, în special dacă se impune din 
cauza situației pieței mondiale, a 
cerințelor specifice ale anumitor piețe sau 
a obligațiilor care decurg din acordurile 
încheiate conform articolului 218 din 
tratat.
(2) Măsurile cu privire la fixarea 
restituirilor sunt luate de Consiliu în 
conformitate cu articolul 43 alineatul (3) 
din tratat.

Or. en

Amendamentul 1956
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers
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Propunere de regulament
Articolul 135

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 135 eliminat
Stabilirea restituirilor la export

(1) Aceleași restituiri la export se aplică 
acelorași produse în întreaga Uniune. 
Acestea pot fi diferențiate în funcție de 
destinație, în special dacă se impune din 
cauza situației pieței mondiale, a 
cerințelor specifice ale anumitor piețe sau 
a obligațiilor care decurg din acordurile 
încheiate conform articolului 218 din 
tratat.
(2) Măsurile cu privire la fixarea 
restituirilor sunt luate de Consiliu în 
conformitate cu articolul 43 alineatul (3) 
din tratat.

Or. en

Amendamentul 1957
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 135

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 135 eliminat
Stabilirea restituirilor la export

(1) Aceleași restituiri la export se aplică 
acelorași produse în întreaga Uniune. 
Acestea pot fi diferențiate în funcție de 
destinație, în special dacă se impune din 
cauza situației pieței mondiale, a 
cerințelor specifice ale anumitor piețe sau 
a obligațiilor care decurg din acordurile 
încheiate conform articolului 218 din 
tratat.
(2) Măsurile cu privire la fixarea 
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restituirilor sunt luate de Consiliu în 
conformitate cu articolul 43 alineatul (3) 
din tratat.

Or. fr

Amendamentul 1958
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 135

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 135 eliminat
Stabilirea restituirilor la export

(1) Aceleași restituiri la export se aplică 
acelorași produse în întreaga Uniune. 
Acestea pot fi diferențiate în funcție de 
destinație, în special dacă se impune din 
cauza situației pieței mondiale, a 
cerințelor specifice ale anumitor piețe sau 
a obligațiilor care decurg din acordurile 
încheiate conform articolului 218 din 
tratat.
(2) Măsurile cu privire la fixarea 
restituirilor sunt luate de Consiliu în 
conformitate cu articolul 43 alineatul (3) 
din tratat.

Or. en

Amendamentul 1959
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 135 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile cu privire la fixarea 
restituirilor sunt luate de Consiliu în 
conformitate cu articolul 43 alineatul (3) 

eliminat
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din tratat.

Or. en

Justificare

Articolul 43 alineatul (3) reprezintă excepția la procedura legislativă ordinară, prin care 
Consiliul adoptă măsuri privind stabilirea de ajutoare, prețuri, cantități etc. Întrucât nu se 
dorește adoptarea de către Consiliu de măsuri privind stabilirea restituirilor la export, 
prezentul amendament elimină articolul 135 alineatul (2).

Amendamentul 1960
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 135 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazuri excepționale și justificate în 
mod corespunzător, în cazul boabelor de 
cereale, Comisia poate, prin acte de 
punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2), 
diferenția între nivelul restituirilor la 
export pentru statele membre. 

Or. pl

Justificare

Ar trebui să se prevadă ca instrumentul restituirilor la export să se aplice numai în anumite 
regiuni, cum ar fi în cazul intervenției publice pe piața cerealelor.

Amendamentul 1961
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 136



PE492.804v01-00 94/168 AM\907936RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fr

Amendamentul 1962
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 136

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1963
Marit Paulsen, George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 136

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1964
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 136

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fr
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Amendamentul 1965
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 136

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1966
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 137

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 137 eliminat
Restituiri la export pentru animalele vii 

din sectorul cărnii de vită și mânzat
(1) În privința produselor din sectorul 
cărnii de vită și mânzat, acordarea și plata 
restituirilor la exportul de animale vii este 
condiționată de respectarea cerințelor în 
materie de bunăstare a animalelor 
prevăzute de legislația Uniunii și în 
special în materie de protecție a 
animalelor în cursul transportului.
(2) Ținând seama de necesitatea de a 
încuraja exportatorii să respecte condițiile 
de bunăstare a animalelor și pentru a 
permite autorităților competente să 
verifice cheltuirea corectă a restituirilor la 
export în cazul în care plata acestora este 
condiționată de respectarea cerințelor de
bunăstare a animalelor, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 în ceea ce 
privește respectarea cerințelor în materie 
de bunăstare a animalelor în afara 
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teritoriului vamal al Uniunii, inclusiv 
utilizarea unor terțe părți independente.
(3) Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, măsurile necesare pentru 
aplicarea prezentului articol. Actele de 
punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1967
Peter Jahr, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 137

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 137 eliminat
Restituiri la export pentru animalele vii 

din sectorul cărnii de vită și mânzat
(1) În privința produselor din sectorul 
cărnii de vită și mânzat, acordarea și plata 
restituirilor la exportul de animale vii este 
condiționată de respectarea cerințelor în 
materie de bunăstare a animalelor 
prevăzute de legislația Uniunii și în 
special în materie de protecție a 
animalelor în cursul transportului.
(2) Ținând seama de necesitatea de a 
încuraja exportatorii să respecte condițiile 
de bunăstare a animalelor și pentru a 
permite autorităților competente să 
verifice cheltuirea corectă a restituirilor la 
export în cazul în care plata acestora este 
condiționată de respectarea cerințelor de 
bunăstare a animalelor, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 în ceea ce 
privește respectarea cerințelor în materie 
de bunăstare a animalelor în afara 
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teritoriului vamal al Uniunii, inclusiv 
utilizarea unor terțe părți independente.
(3) Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, măsurile necesare pentru 
aplicarea prezentului articol. Actul de 
punere în aplicare respectiv este adoptat 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 1968
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 137

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 137 eliminat
Restituiri la export pentru animalele vii 

din sectorul cărnii de vită și mânzat
(1) În privința produselor din sectorul 
cărnii de vită și mânzat, acordarea și plata 
restituirilor la exportul de animale vii este 
condiționată de respectarea cerințelor în 
materie de bunăstare a animalelor 
prevăzute de legislația Uniunii și în 
special în materie de protecție a 
animalelor în cursul transportului.
(2) Ținând seama de necesitatea de a 
încuraja exportatorii să respecte condițiile 
de bunăstare a animalelor și pentru a 
permite autorităților competente să 
verifice cheltuirea corectă a restituirilor la 
export în cazul în care plata acestora este 
condiționată de respectarea cerințelor de 
bunăstare a animalelor, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 în ceea ce 
privește respectarea cerințelor în materie 
de bunăstare a animalelor în afara 
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teritoriului vamal al Uniunii, inclusiv 
utilizarea unor terțe părți independente.
(3) Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, măsurile necesare pentru 
aplicarea prezentului articol. Actele de 
punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2);

Or. fr

Amendamentul 1969
Britta Reimers, George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 137

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 137 eliminat
Restituiri la export pentru animalele vii 

din sectorul cărnii de vită și mânzat
(1) În privința produselor din sectorul 
cărnii de vită și mânzat, acordarea și plata 
restituirilor la exportul de animale vii este 
condiționată de respectarea cerințelor în 
materie de bunăstare a animalelor 
prevăzute de legislația Uniunii și în 
special în materie de protecție a 
animalelor în cursul transportului.
(2) Ținând seama de necesitatea de a 
încuraja exportatorii să respecte condițiile 
de bunăstare a animalelor și pentru a 
permite autorităților competente să 
verifice cheltuirea corectă a restituirilor la 
export în cazul în care plata acestora este 
condiționată de respectarea cerințelor de 
bunăstare a animalelor, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 în ceea ce 
privește respectarea cerințelor în materie 
de bunăstare a animalelor în afara 
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teritoriului vamal al Uniunii, inclusiv 
utilizarea unor terțe părți independente.
(3) Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, măsurile necesare pentru 
aplicarea prezentului articol. Actele de 
punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1970
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 137

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 137 eliminat
Restituiri la export pentru animalele vii 

din sectorul cărnii de vită și mânzat
(1) În privința produselor din sectorul 
cărnii de vită și mânzat, acordarea și plata 
restituirilor la exportul de animale vii este 
condiționată de respectarea cerințelor în 
materie de bunăstare a animalelor 
prevăzute de legislația Uniunii și în 
special în materie de protecție a 
animalelor în cursul transportului.
(2) Ținând seama de necesitatea de a 
încuraja exportatorii să respecte condițiile 
de bunăstare a animalelor și pentru a 
permite autorităților competente să 
verifice cheltuirea corectă a restituirilor la 
export în cazul în care plata acestora este 
condiționată de respectarea cerințelor de 
bunăstare a animalelor, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 în ceea ce 
privește respectarea cerințelor în materie 
de bunăstare a animalelor în afara 
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teritoriului vamal al Uniunii, inclusiv 
utilizarea unor terțe părți independente.
(3) Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, măsurile necesare pentru 
aplicarea prezentului articol. Actele de 
punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1971
Marit Paulsen, George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 137 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Restituiri la export pentru animalele vii 
din sectorul cărnii de vită și mânzat

Exportul de animale vii

Or. en

Amendamentul 1972
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 137 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Restituiri la export pentru animalele vii din 
sectorul cărnii de vită și mânzat

Norme referitoare la export pentru 
animalele vii din sectorul cărnii de vită și 
de mânzat

Or. fr
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Amendamentul 1973
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 137 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În privința produselor din sectorul 
cărnii de vită și mânzat, acordarea și plata 
restituirilor la exportul de animale vii este 
condiționată de respectarea cerințelor în 
materie de bunăstare a animalelor 
prevăzute de legislația Uniunii și în 
special în materie de protecție a 
animalelor în cursul transportului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1974
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 137 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În privința produselor din sectorul 
cărnii de vită și mânzat, acordarea și plata 
restituirilor la exportul de animale vii este 
condiționată de respectarea cerințelor în 
materie de bunăstare a animalelor 
prevăzute de legislația Uniunii și în 
special în materie de protecție a 
animalelor în cursul transportului.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1975
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 137 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ținând seama de necesitatea de a 
încuraja exportatorii să respecte condițiile 
de bunăstare a animalelor și pentru a 
permite autorităților competente să 
verifice cheltuirea corectă a restituirilor la 
export în cazul în care plata acestora este 
condiționată de respectarea cerințelor de 
bunăstare a animalelor, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 în ceea ce 
privește respectarea cerințelor în materie de 
bunăstare a animalelor în afara teritoriului
vamal al Uniunii, inclusiv utilizarea unor 
terțe părți independente.

(2) Ținând seama de necesitatea de a 
încuraja exportatorii să respecte condițiile 
de bunăstare a animalelor, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 în ceea ce 
privește respectarea cerințelor în materie de 
bunăstare a animalelor în afara teritoriului 
vamal al Uniunii, inclusiv utilizarea unor 
terțe părți independente.

Or. en

Amendamentul 1976
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 137 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ținând seama de necesitatea de a 
încuraja exportatorii să respecte condițiile 
de bunăstare a animalelor și pentru a 
permite autorităților competente să 
verifice cheltuirea corectă a restituirilor la 
export în cazul în care plata acestora este 
condiționată de respectarea cerințelor de 
bunăstare a animalelor, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 în ceea ce 
privește respectarea cerințelor în materie de 
bunăstare a animalelor în afara teritoriului 
vamal al Uniunii, inclusiv utilizarea unor 
terțe părți independente.

(2) Ținând seama de necesitatea de a 
încuraja exportatorii să respecte condițiile 
de bunăstare a animalelor, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 în ceea ce 
privește respectarea cerințelor în materie de 
bunăstare a animalelor în afara teritoriului 
vamal al Uniunii, inclusiv utilizarea unor 
terțe părți independente.

Or. fr



AM\907936RO.doc 103/168 PE492.804v01-00

RO

Amendamentul 1977
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 137 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ținând seama de necesitatea de a 
încuraja exportatorii să respecte condițiile 
de bunăstare a animalelor și pentru a 
permite autorităților competente să verifice 
cheltuirea corectă a restituirilor la export în 
cazul în care plata acestora este 
condiționată de respectarea cerințelor de 
bunăstare a animalelor, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 în ceea ce 
privește respectarea cerințelor în materie de 
bunăstare a animalelor în afara teritoriului 
vamal al Uniunii, inclusiv utilizarea unor 
terțe părți independente.

(2) Ținând seama de necesitatea de a 
încuraja exportatorii să respecte condițiile 
de bunăstare a animalelor și pentru a 
permite autorităților competente să verifice 
cheltuirea corectă a restituirilor la export în 
cazul în care plata acestora este 
condiționată de respectarea cerințelor de 
bunăstare a animalelor, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 în ceea ce 
privește respectarea cerințelor în materie de 
bunăstare a animalelor în afara teritoriului 
vamal al Uniunii, inclusiv utilizarea unor 
terțe părți independente și să se asigure că 
produsele de origine animală produse în 
țările terțe respectă cerințele în materie de 
bunăstare a animalelor ale Uniunii. 

Or. en

Amendamentul 1978
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 138

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 138 eliminat
Limite la export

Angajamentele privind volumul, care 
decurg din acordurile încheiate în temeiul 
articolului 218 din tratat, sunt respectate 
pe baza licențelor de export eliberate 
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pentru perioadele de referință aplicabile 
produselor respective.
Comisia poate adopta actele de punere în 
aplicare necesare pentru a se respecta 
angajamentele privind volumul, inclusiv 
stopând sau limitând eliberarea licențelor 
de export în cazul în care astfel de 
angajamente sunt sau pot fi depășite. În 
ceea ce privește respectarea obligațiilor 
care decurg din Acordul OMC privind 
agricultura, sfârșitul unei perioade de 
referință nu afectează valabilitatea 
licențelor de export.

Or. fr

Amendamentul 1979
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 138

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 138 eliminat
Limite la export

Angajamentele privind volumul, care 
decurg din acordurile încheiate în temeiul 
articolului 218 din tratat, sunt respectate 
pe baza licențelor de export eliberate 
pentru perioadele de referință aplicabile 
produselor respective.
Comisia poate adopta actele de punere în 
aplicare necesare pentru a se respecta 
angajamentele privind volumul, inclusiv 
stopând sau limitând eliberarea licențelor 
de export în cazul în care astfel de 
angajamente sunt sau pot fi depășite. În 
ceea ce privește respectarea obligațiilor 
care decurg din Acordul OMC privind 
agricultura, sfârșitul unei perioade de 
referință nu afectează valabilitatea 
licențelor de export.
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Or. en

Amendamentul 1980
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 138

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 138 eliminat
Limite la export

Angajamentele privind volumul, care 
decurg din acordurile încheiate în temeiul 
articolului 218 din tratat, sunt respectate 
pe baza licențelor de export eliberate 
pentru perioadele de referință aplicabile 
produselor respective.
Comisia poate adopta actele de punere în 
aplicare necesare pentru a se respecta 
angajamentele privind volumul, inclusiv 
stopând sau limitând eliberarea licențelor 
de export în cazul în care astfel de 
angajamente sunt sau pot fi depășite. În 
ceea ce privește respectarea obligațiilor 
care decurg din Acordul OMC privind 
agricultura, sfârșitul unei perioade de 
referință nu afectează valabilitatea 
licențelor de export.

Or. en

Amendamentul 1981
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 138

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 138 eliminat
Limite la export
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Angajamentele privind volumul, care 
decurg din acordurile încheiate în temeiul 
articolului 218 din tratat, sunt respectate 
pe baza licențelor de export eliberate 
pentru perioadele de referință aplicabile 
produselor respective.
Comisia poate adopta actele de punere în 
aplicare necesare pentru a se respecta 
angajamentele privind volumul, inclusiv 
stopând sau limitând eliberarea licențelor 
de export în cazul în care astfel de 
angajamente sunt sau pot fi depășite. În 
ceea ce privește respectarea obligațiilor 
care decurg din Acordul OMC privind 
agricultura, sfârșitul unei perioade de 
referință nu afectează valabilitatea 
licențelor de export.

Or. fr

Amendamentul 1982
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 138

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 138 eliminat
Limite la export

Angajamentele privind volumul, care 
decurg din acordurile încheiate în temeiul 
articolului 218 din tratat, sunt respectate 
pe baza licențelor de export eliberate 
pentru perioadele de referință aplicabile 
produselor respective.
Comisia poate adopta actele de punere în 
aplicare necesare pentru a se respecta 
angajamentele privind volumul, inclusiv 
stopând sau limitând eliberarea licențelor 
de export în cazul în care astfel de 
angajamente sunt sau pot fi depășite. În 
ceea ce privește respectarea obligațiilor 
care decurg din Acordul OMC privind 
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agricultura, sfârșitul unei perioade de 
referință nu afectează valabilitatea 
licențelor de export.

Or. en

Amendamentul 1983
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 139

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fr

Amendamentul 1984
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 139

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1985
Marit Paulsen, George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 139

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en
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Amendamentul 1986
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 139

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. fr

Amendamentul 1987
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 139

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1988
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 139 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Comisia poate stabili, prin 
intermediul actelor delegate, condiții 
suplimentare pentru acordarea 
restituirilor la export cu scopul de a 
preveni devierea comerțului, în special 
faptul că:
a) restituirile se acordă doar pentru 
produse originare din UE;
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b) valoarea restituirilor pentru produsele 
importate este limitată la taxele percepute 
la import dacă acestea sunt inferioare 
restituirii aplicabile.

Or. es

Justificare

Acest alineat nou, inclus în text în vederea alinierii la dispozițiile Tratatului de la Lisabona, 
este foarte important. Dacă nu este inclus în prezenta propunere ar putea duce la cazuri de 
deviere a comerțului.

Amendamentul 1989
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 140

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 140 eliminat
Competențe de executare în conformitate 

cu procedura de examinare
Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsurile 
necesare pentru aplicarea prezentei 
secțiuni privind în special:
(a) redistribuirea cantităților exportabile 
care nu fost alocate sau utilizate;
(b) produsele menționate la articolul 133 
alineatul (1) litera (b).
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2);

Or. fr

Amendamentul 1990
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach
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Propunere de regulament
Articolul 140

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 140 eliminat
Competențe de executare în conformitate 

cu procedura de examinare
Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsurile 
necesare pentru aplicarea prezentei 
secțiuni privind în special:
(a) redistribuirea cantităților exportabile 
care nu fost alocate sau utilizate;
(b) produsele menționate la articolul 133 
alineatul (1) litera (b).
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1991
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 140

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 140 eliminat
Competențe de executare în conformitate 

cu procedura de examinare
Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsurile 
necesare pentru aplicarea prezentei 
secțiuni privind în special:
(a) redistribuirea cantităților exportabile 
care nu fost alocate sau utilizate;
(b) produsele menționate la articolul 133 
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alineatul (1) litera (b).
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1992
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 140

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 140 eliminat
Competențe de executare în conformitate 

cu procedura de examinare
Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsurile 
necesare pentru aplicarea prezentei 
secțiuni privind în special:
(a) redistribuirea cantităților exportabile 
care nu fost alocate sau utilizate;
(b) produsele menționate la articolul 133 
alineatul (1) litera (b).
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2);

Or. fr

Amendamentul 1993
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 140
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 140 eliminat
Competențe de executare în conformitate 

cu procedura de examinare
Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsurile 
necesare pentru aplicarea prezentei 
secțiuni privind în special:
(a) redistribuirea cantităților exportabile 
care nu fost alocate sau utilizate;
(b) produsele menționate la articolul 133 
alineatul (1) litera (b).
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1994
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 141

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 141 eliminat
Alte competențe de executare

Comisia poate stabili, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, 
coeficienții de adaptare a restituirilor la 
export în conformitate cu normele 
adoptate în temeiul articolului 139 
alineatul (6).

Or. fr
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Amendamentul 1995
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 141

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 141 eliminat
Alte competențe de executare

Comisia poate stabili, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, 
coeficienții de adaptare a restituirilor la 
export în conformitate cu normele 
adoptate în temeiul articolului 139 
alineatul (6).

Or. en

Amendamentul 1996
Marit Paulsen, George Lyon, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 141

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 141 eliminat
Alte competențe de executare

Comisia poate stabili, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, 
coeficienții de adaptare a restituirilor la 
export în conformitate cu normele 
adoptate în temeiul articolului 139 
alineatul (6).

Or. en

Amendamentul 1997
Patrick Le Hyaric



PE492.804v01-00 114/168 AM\907936RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 141

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 141 eliminat
Alte competențe de executare

Comisia poate stabili, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, 
coeficienții de adaptare a restituirilor la 
export în conformitate cu normele 
adoptate în temeiul articolului 139 
alineatul (6).

Or. fr

Amendamentul 1998
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 141

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 141 eliminat
Alte competențe de executare

Comisia poate stabili, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, 
coeficienții de adaptare a restituirilor la 
export în conformitate cu normele 
adoptate în temeiul articolului 139 
alineatul (6).

Or. en

Amendamentul 1999
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 142
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 142 eliminat
Suspendarea regimului de perfecționare 

pasivă
(1) În cazul în care piața Uniunii este 
perturbată sau ar putea fi perturbată din 
cauza aplicării regimului de perfecționare 
pasivă, Comisia poate suspenda, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, total sau parțial, la cererea unui 
stat membru sau din proprie inițiativă, 
utilizarea regimului de perfecționare 
pasivă pentru produsele din sectorul 
cerealelor, al orezului, al fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate, al vinului, al cărnii de vită și 
mânzat, al cărnii de porc, al cărnii de oaie 
și de capră și al cărnii de pasăre. Actele 
de punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).
În cazul în care primește o cerere din 
partea unui stat membru, Comisia ia o 
decizie în acest sens, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, în termen 
de cinci zile lucrătoare de la primirea 
cererii. Actele de punere în aplicare 
respective sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).
Din motive de urgență justificate 
corespunzător, Comisia adoptă imediat 
acte de punere în aplicare aplicabile, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 162 alineatul (3).
Măsurile adoptate sunt comunicate 
statelor membre și devin aplicabile 
imediat.
(2) În măsura necesară pentru buna 
funcționare a OCP, utilizarea regimului 
de perfecționare pasivă pentru produsele 
enumerate la alineatul (1) poate fi 
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interzisă total sau parțial de Parlamentul 
European și de Consiliu, hotărând în 
conformitate cu procedura prevăzută la 
articolul 43 alineatul (2) din tratat.

Or. en

Amendamentul 2000
George Lyon, Marit Paulsen

Propunere de regulament
Articolul 143 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 143a
Piața relevantă

(1) Definirea pieței relevante permite 
identificarea și definirea perimetrului în 
cadrul căruia se exercită concurența între 
întreprinderi și abordează două 
dimensiuni cumulative:
(a) piața relevantă a produselor: în sensul 
prezentului capitol, prin „piață a 
produselor” se înțelege piața care 
cuprinde toate produsele considerate de 
consumatori interschimbabile sau 
substituibile din punctul de vedere al 
caracteristicilor, prețului și utilizării 
căreia acestea îi sunt destinate;
(b) piața geografică relevantă: în sensul 
prezentului capitol, prin „piață 
geografică” se înțelege piața care 
cuprinde zona în care întreprinderile 
respective sunt implicate în 
aprovizionarea cu produse în cauză, în 
care condițiile de concurență sunt 
suficient de omogene și care poate fi 
deosebită de zonele geografice învecinate, 
deoarece condițiile de concurență diferă 
în mod apreciabil în respectivele zone.
(2) În sensul determinării pieței relevante, 
se aplică principiile următoare:
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(a) piața relevantă a produselor se 
analizează, în ceea ce privește produsele 
brute, în primul rând la nivelul speciei în 
cazul produselor vegetale și animale; 
includerea unui nivel inferior trebuie 
justificată corespunzător;
(b) piața geografică relevantă se 
analizează de la caz la caz și este 
justificată în mod corespunzător în 
funcție de circumstanțele specifice 
fiecărui caz.

Or. en

Justificare

Propunerea raportorului din amendamentul 370 de a analiza în primă instanță piața 
geografică relevantă ca fiind Uniunea ar duce la foarte puține cazuri în care concurența este 
afectată. Piața geografică relevantă trebuie determinată în funcție de elementele specifice 
fiecărui caz în parte.

Amendamentul 2001
George Lyon, Marit Paulsen

Propunere de regulament
Articolul 143 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 143b
Poziția dominantă

În sensul prezentului capitol, prin „poziție 
dominantă” se înțelege situația de putere 
economică de care se bucură o 
întreprindere și care îi oferă acesteia 
capacitatea de a împiedica menținerea 
unei concurențe eficiente pe piața 
relevantă, putând astfel să aibă un 
comportament independent, într-o măsură 
apreciabilă, față de concurenții, clienții și, 
în cele din urmă, consumatorii săi.

Or. en
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Justificare

A doua parte a amendamentului 371 depus de raportor este considerată irelevantă, prin 
urmare se propune eliminarea sa. Diferiții operatori de-a lungul lanțului de aprovizionare cu 
alimente nu funcționează neapărat pe aceleași piețe relevante (ale produselor sau 
geografice), prin urmare, compararea cotelor lor de piață pentru a determina dacă 
organizațiile de producători se află într-o poziție dominantă nu ar avea sens din punct de 
vedere economic.

Amendamentul 2002
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, articolul 101 alineatul (1) din 
tratat nu se aplică acordurilor, deciziilor 
și practicilor fermierilor, ale asociațiilor 
fermierilor ori ale asociațiilor unor astfel 
de asociații sau organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 106 din prezentul regulament,
nici asociațiilor organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 107 din prezentul regulament, 
care vizează producția sau vânzarea 
produselor agricole ori utilizarea unor 
instalații comune pentru depozitarea,
tratarea sau prelucrarea produselor 
agricole și în cadrul cărora nu este 
prevăzută nicio obligație de a aplica 
prețuri identice, cu excepția cazului în care 
concurența este astfel exclusă sau 
obiectivele prevăzute la articolul 39 din 
tratat sunt puse în pericol.

În special, se presupune că acordurile, 
deciziile și practicile fermierilor, ale 
asociațiilor fermierilor ori ale asociațiilor 
unor astfel de asociații sau organizațiile de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 106 din prezentul regulament,
asociațiile organizațiilor de producători 
recunoscute în temeiul articolului 107 din 
prezentul regulament, care vizează 
producția sau vânzarea produselor agricole 
ori utilizarea unor instalații comune pentru 
depozitarea sau tratarea produselor 
agricole, cu excepția cazului în care 
concurența este exclusă în totalitate, 
vizează realizarea obiectivelor prevăzute la 
articolul 39 din tratat.

Or. fr

Amendamentul 2003
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, articolul 101 alineatul (1) din 
tratat nu se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor fermierilor, ale asociațiilor 
fermierilor ori ale asociațiilor unor astfel 
de asociații sau organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 106 din prezentul regulament,
nici asociațiilor organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 107 din prezentul regulament, 
care vizează producția sau vânzarea 
produselor agricole ori utilizarea unor 
instalații comune pentru depozitarea, 
tratarea sau prelucrarea produselor agricole 
și în cadrul cărora nu este prevăzută nicio 
obligație de a aplica prețuri identice, cu 
excepția cazului în care concurența este 
astfel exclusă sau obiectivele prevăzute la 
articolul 39 din tratat sunt puse în pericol.

În special, sunt considerate necesare în 
vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute 
la articolul 39 din tratat acordurile,
deciziile și practicile concertate ale
producătorilor, sau ale organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 106 din prezentul regulament,
sau ale asociațiilor organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 107 din prezentul regulament, 
care vizează producția sau vânzarea 
produselor agricole ori utilizarea unor 
instalații comune pentru depozitarea, 
tratarea sau prelucrarea produselor agricole
sau punerea în aplicare a unor măsuri 
colective care vizează prevenirea și
gestionarea riscurilor economice, 
îndeosebi fondul de egalizare menționat la 
articolul 109c.

Or. fr

Amendamentul 2004
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, articolul 101 alineatul (1) din 
tratat nu se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor fermierilor, ale asociațiilor 
fermierilor ori ale asociațiilor unor astfel 
de asociații sau organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 106 din prezentul regulament, 
nici asociațiilor organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 107 din prezentul regulament, 
care vizează producția sau vânzarea 

În special, sunt considerate necesare în 
vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute 
la articolul 39 din tratat acordurile, 
deciziile și practicile concertate ale 
producătorilor, sau ale organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 106 din prezentul regulament, 
sau ale asociațiilor organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 107 din prezentul regulament, în 
măsura în care vizează realizarea 
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produselor agricole ori utilizarea unor 
instalații comune pentru depozitarea, 
tratarea sau prelucrarea produselor agricole 
și în cadrul cărora nu este prevăzută nicio 
obligație de a aplica prețuri identice, cu 
excepția cazului în care concurența este 
astfel exclusă sau obiectivele prevăzute la 
articolul 39 din tratat sunt puse în pericol.

obiectivelor prevăzute la articolul 106 din 
prezentul regulament, producția sau 
vânzarea produselor agricole ori utilizarea 
unor instalații comune pentru depozitarea, 
tratarea sau prelucrarea produselor 
agricole.

Or. it

Amendamentul 2005
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, articolul 101 alineatul (1) din 
tratat nu se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor fermierilor, ale asociațiilor 
fermierilor ori ale asociațiilor unor astfel 
de asociații sau organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 106 din prezentul regulament, 
nici asociațiilor organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 107 din prezentul regulament, 
care vizează producția sau vânzarea 
produselor agricole ori utilizarea unor 
instalații comune pentru depozitarea, 
tratarea sau prelucrarea produselor agricole 
și în cadrul cărora nu este prevăzută nicio 
obligație de a aplica prețuri identice, cu 
excepția cazului în care concurența este 
astfel exclusă sau obiectivele prevăzute la 
articolul 39 din tratat sunt puse în pericol.

În special, sunt considerate necesare în 
vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute 
la articolul 39 din tratat acordurile, 
deciziile și practicile fermierilor, ale 
asociațiilor fermierilor ori ale asociațiilor 
unor astfel de asociații sau organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 106 din prezentul regulament, 
nici asociațiilor organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 107 din prezentul regulament, 
care vizează producția sau vânzarea 
produselor agricole ori utilizarea unor 
instalații comune pentru depozitarea, 
tratarea sau prelucrarea produselor agricole 
și în cadrul cărora nu este prevăzută nicio 
obligație de a aplica prețuri identice, cu 
excepția cazului în care concurența este 
astfel exclusă sau obiectivele principale
prevăzute la articolul 39 din tratat sunt 
puse în pericol.

Or. en

Justificare

Este necesar să se clarifice faptul că se așteaptă ca acordurile etc. organizațiilor de 
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producători etc. să îndeplinească obiectivele PAC astfel cum sunt definite la articolul 39 din 
TFUE. Astfel, sarcina probei îi revine Comisei, iar actorii din sectorul agriculturii 
beneficiază de mai multă certitudine juridică. În plus, ar trebui subliniat faptul că 
„principalele” obiective ale PAC sunt singurele care nu trebuie periclitate.

Amendamentul 2006
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, articolul 101 alineatul (1) din 
tratat nu se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor fermierilor, ale asociațiilor 
fermierilor ori ale asociațiilor unor astfel 
de asociații sau organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 106 din prezentul regulament, 
nici asociațiilor organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 107 din prezentul regulament,
care vizează producția sau vânzarea 
produselor agricole ori utilizarea unor 
instalații comune pentru depozitarea, 
tratarea sau prelucrarea produselor agricole 
și în cadrul cărora nu este prevăzută nicio 
obligație de a aplica prețuri identice, cu 
excepția cazului în care concurența este 
astfel exclusă sau obiectivele prevăzute la 
articolul 39 din tratat sunt puse în pericol.

În special, articolul 101 alineatul (1) din 
tratat nu se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor fermierilor, ale asociațiilor 
fermierilor ori ale asociațiilor unor astfel 
de asociații care vizează producția sau 
vânzarea produselor agricole ori utilizarea 
unor instalații comune pentru depozitarea, 
tratarea sau prelucrarea produselor agricole 
și în cadrul cărora nu este prevăzută nicio 
obligație de a aplica prețuri identice, cu 
excepția cazului în care concurența este 
astfel exclusă sau obiectivele prevăzute la 
articolul 39 din tratat sunt puse în pericol.

Or. es

Amendamentul 2007
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, articolul 101 alineatul (1) din 
tratat nu se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor fermierilor, ale asociațiilor 
fermierilor ori ale asociațiilor unor astfel 
de asociații sau organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 106 din prezentul regulament, 
nici asociațiilor organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 107 din prezentul regulament, 
care vizează producția sau vânzarea 
produselor agricole ori utilizarea unor 
instalații comune pentru depozitarea, 
tratarea sau prelucrarea produselor agricole 
și în cadrul cărora nu este prevăzută nicio 
obligație de a aplica prețuri identice, cu 
excepția cazului în care concurența este 
astfel exclusă sau obiectivele prevăzute la 
articolul 39 din tratat sunt puse în pericol.

În special, articolul 101 alineatul (1) din 
tratat nu se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor fermierilor, ale asociațiilor 
fermierilor ori ale asociațiilor unor astfel 
de asociații care vizează producția sau 
vânzarea produselor agricole ori utilizarea 
unor instalații comune pentru depozitarea, 
tratarea sau prelucrarea produselor agricole 
și în cadrul cărora nu este prevăzută nicio 
obligație de a aplica prețuri identice, cu 
excepția cazului în care concurența este 
astfel exclusă sau obiectivele prevăzute la 
articolul 39 din tratat sunt puse în pericol

Or. es

Justificare

În conformitate cu amendamentul propus la articolul 145, al cărui obiectiv este să introducă 
dispoziții referitoare la organizațiile de producători sau la asociațiilor unor astfel de 
organizații.

Amendamentul 2008
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, articolul 101 alineatul (1) din 
tratat nu se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor fermierilor, ale asociațiilor 
fermierilor ori ale asociațiilor unor astfel 
de asociații sau organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 106 din prezentul regulament, 

În special, articolul 101 alineatul (1) din 
tratat nu se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor fermierilor, ale asociațiilor 
fermierilor ori ale asociațiilor unor astfel 
de asociații sau organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 106 din prezentul regulament, 
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nici asociațiilor organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 107 din prezentul regulament, 
care vizează producția sau vânzarea 
produselor agricole ori utilizarea unor 
instalații comune pentru depozitarea, 
tratarea sau prelucrarea produselor agricole 
și în cadrul cărora nu este prevăzută nicio 
obligație de a aplica prețuri identice, cu 
excepția cazului în care concurența este 
astfel exclusă sau obiectivele prevăzute la 
articolul 39 din tratat sunt puse în pericol.

nici asociațiilor organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 107 din prezentul regulament, 
care vizează producția sau vânzarea 
produselor agricole ori utilizarea unor 
instalații comune pentru depozitarea, 
tratarea sau prelucrarea produselor 
agricole, cu excepția cazului în care 
concurența este astfel exclusă sau 
obiectivele prevăzute la articolul 39 din 
tratat sunt puse în pericol.

Or. en

Amendamentul 2009
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101 alineatul (1) din tratat nu se 
aplică acordurilor, deciziilor și practicilor 
menționate la articolul 143 din prezentul 
regulament, necesare pentru realizarea 
obiectivelor prevăzute la articolul 39 din 
tratat.

Articolul 101 alineatul (1) din tratat nu se 
aplică acordurilor, deciziilor și practicilor 
menționate la articolul 143 din prezentul 
regulament, necesare pentru realizarea 
obiectivelor prevăzute în prezentul 
regulament legate de mediu, schimbări 
climatice, sănătatea și bunăstarea 
animalelor, siguranța alimentară, 
durabilitate, și a obiectivelor prevăzute la 
articolul 39 din tratat.

Or. en

Amendamentul 2010
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 1 – paragraful 1



PE492.804v01-00 124/168 AM\907936RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101 alineatul (1) din tratat nu se 
aplică acordurilor, deciziilor și practicilor 
menționate la articolul 143 din prezentul 
regulament, necesare pentru realizarea 
obiectivelor prevăzute la articolul 39 din 
tratat.

Articolul 101 alineatul (1) din tratat nu se 
aplică acordurilor, deciziilor și practicilor 
menționate la articolul 143 din prezentul 
regulament, necesare pentru realizarea 
principalelor obiective prevăzute la 
articolul 39 din tratat.

Or. en

Justificare

Trebuie clarificat faptul că acordurile organizațiilor de producători etc. permise sunt 
necesare în vederea realizării obiectivelor „principale” ale PAC. Dacă cuvântul 
„principale” nu ar fi fost menționat, ar însemna că toate acordurile ar fi necesare pentru 
realizarea fiecărui obiectiv al PAC în parte (cel puțin potrivit jurisprudenței Curții de 
Justiție).

Amendamentul 2011
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101 alineatul (1) din tratat nu se 
aplică acordurilor, deciziilor și practicilor 
menționate la articolul 143 din prezentul 
regulament, necesare pentru realizarea 
obiectivelor prevăzute la articolul 39 din 
tratat.

Articolul 101 alineatul (1) din tratat nu se 
aplică acordurilor, deciziilor și practicilor 
menționate la articolul 143 din prezentul 
regulament, necesare pentru realizarea 
principalelor obiective prevăzute la 
articolul 39 din tratat.

Or. en

Amendamentul 2012
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere necesitatea de a 
armoniza punerea în aplicare a normelor 
UE în materie de concurență în sectorul 
agricol, Comisia Europeană elaborează 
orientări specifice care vizează facilitarea 
punerii în aplicare de către autoritățile 
naționale în domeniul concurenței a 
articolelor 101-106 din tratat privind 
acordurile, deciziile și practicile legate de 
producția agricolă și comerțul cu produse 
agricole.

Or. en

Amendamentul 2013
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Având în vedere necesitatea de a 
armoniza punerea în aplicare a normelor 
UE în materie de concurență în sectorul 
agricol, Comisia Europeană elaborează 
[în termen de... ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament] 
orientări specifice care vizează facilitarea 
punerii în aplicare de către autoritățile 
naționale în domeniul concurenței a 
articolelor 101-106 din tratat  privind 
acordurile, deciziile și practicile legate de 
producția agricolă și comerțul cu produse 
agricole.

Or. en

Amendamentul 2014
Britta Reimers
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Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulamentul (CE) nr. 1/20031 se aplică 
excepțiilor privind aplicabilitatea 
articolelor 101-106 din tratat prevăzute în 
prezentul regulament. Posibilele excepții 
referitoare la acordurile dintre 
întreprinderile agricole sunt abordate în 
conformitate cu condițiile stabilite la 
articolul 101 alineatul (3) din tratat.
__________________
1 JO L 1, 4.1.2003, p. 1.

Or. en

Justificare

Conform standardelor actuale în materie de politică privind concurența, întreprinderile 
trebuie să efectueze o autoevaluare în ceea ce privește legalitatea acordurilor pe care le 
încheie. Detaliile acestei proceduri de autoevaluare sunt prevăzute în Regulamentul 1/2003. 
Avantajul procedurii de autoevaluare este că ușurează sarcina Comisiei. Propunem aceeași 
abordare pentru acordurile organizațiilor interprofesionale (a se vedea amendamentul 
referitor la articolul 145).

Amendamentul 2015
Esther de Lange, Bastiaan Belder

Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În special, articolul 101 alineatul (1) 
din tratat nu se aplică acordurilor 
încheiate de-a lungul lanțului de 
aprovizionare cu alimente, asigurând 
prețuri rezonabile pentru producători, 
care țin seama de costurile suportate de 
producători în legătură cu durabilitatea și 
cu bunăstarea animalelor.

Or. en
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Amendamentul 2016
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După consultarea statelor membre și 
ținând cont de opinia întreprinderilor sau 
asociațiilor de întreprinderi interesate, 
precum și a oricărei alte persoane fizice 
sau juridice considerate necesare, 
Comisia, sub rezerva controlului Curții de 
Justiție, are competența exclusivă de a 
hotărî prin adoptarea, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, a unei 
decizii care se publică, pentru care 
acorduri, decizii și practici sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la 
alineatul (1).

eliminat

Comisia hotărăște fie din proprie 
inițiativă, fie la cererea unei autorități 
competente a unui stat membru ori la 
cererea unei întreprinderi sau asociații de 
întreprinderi interesate.

Or. en

Justificare

Conform standardelor actuale în materie de politică privind concurența, întreprinderile 
trebuie să efectueze o autoevaluare în ceea ce privește legalitatea acordurilor pe care le 
încheie. Detaliile acestei proceduri de autoevaluare sunt prevăzute în Regulamentul 1/2003. 
Avantajul procedurii de autoevaluare este că ușurează sarcina Comisiei. Propunem aceeași 
abordare pentru acordurile organizațiilor interprofesionale (a se vedea amendamentul 
referitor la articolul 145).

Amendamentul 2017
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Publicarea deciziei menționate la 
alineatul (2) primul paragraf menționează 
numele părților interesate și reia 
esențialul deciziei. Aceasta ia în 
considerare interesul legitim al 
întreprinderilor în protejarea secretelor 
lor de afaceri.

eliminat

Or. en

Justificare

Conform standardelor actuale în materie de politică privind concurența, întreprinderile 
trebuie să efectueze o autoevaluare în ceea ce privește legalitatea acordurilor pe care le 
încheie. Detaliile acestei proceduri de autoevaluare sunt prevăzute în Regulamentul 1/2003. 
Avantajul procedurii de autoevaluare este că ușurează sarcina Comisiei. Propunem aceeași 
abordare pentru acordurile organizațiilor interprofesionale (a se vedea amendamentul 
referitor la articolul 145).

Amendamentul 2018
Iratxe García Pérez

Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatelor anterioare, Comisia 
coordonează acțiunile întreprinse de 
diferitele autorități naționale din 
domeniul concurenței pentru a asigura 
aplicarea legislației în ceea ce privește 
normele privind concurența, interpretarea 
lor în modul cel mai uniform posibil în 
sectoarele care intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament și 
respectarea principiilor pieței unice. 
Comisia poate publica, prin urmare, 
orientări privind cele mai bune practici 
pentru a sprijini sectorul  în cauză și 
diferitele autorități. 
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Or. es

Amendamentul 2019
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatelor anterioare, Comisia 
coordonează acțiunile întreprinse de 
diferitele autorități naționale din 
domeniul concurenței pentru a asigura 
aplicarea legislației în ceea ce privește 
normele privind concurența și 
interpretarea lor în modul cel mai 
uniform posibil în sectoarele care intră în 
domeniul de aplicare al prezentului 
regulament. Comisia poate publica, prin 
urmare, orientări privind cele mai bune 
practici pentru a sprijini sectorul  în 
cauză și diferitele autorități. 

Or. es

Justificare

Normele privind dreptul concurenței au fost elaborate pentru o piață perfectă, în condiții de 
liberă concurență. Întrucât una dintre părțile angajate în negociere deține un monopol 
relativ, normele în materie de concurență nu ar trebui utilizate pentru a încuraja pozițiile 
concurente care împiedică diversitatea producției.  Prin urmare, sectorul agriculturii ar 
trebui scutit de normele europene în materie de concurență și ar trebui să se ia decizii în 
avans cu privire la situațiile și cazurile care ar trebui să facă obiectul unor astfel de scutiri

Amendamentul 2020
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatelor anterioare, Comisia 
coordonează acțiunile întreprinse de 
diferitele autorități naționale din 
domeniul concurenței pentru a asigura 
aplicarea legislației în ceea ce privește 
normele privind concurența, interpretarea 
lor în modul cel mai uniform posibil în 
sectoarele care intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament și 
respectarea principiilor pieței unice. 
Comisia poate publica, prin urmare, 
orientări privind cele mai bune practici 
pentru a sprijini sectorul în cauză și 
diferitele autorități. 

Or. es

Justificare

Statele membre și autoritățile naționale competente aplică normele în materie de concurență 
în mod diferit. Întrucât pe o piață unică aceleași norme nu pot fi aplicate în mod diferit în 
locuri diferite, Comisia ar trebui să coordoneze și să garanteze aplicarea normelor în cauză, 
respectând și acceptând, în același timp, autonomia diferitelor autorități naționale din 
domeniul concurenței. 

Amendamentul 2021
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatelor anterioare, Comisia 
monitorizează acțiunile întreprinse de 
diferitele autorități naționale din 
domeniul concurenței pentru a asigura 
aplicarea normelor privind concurența și 
interpretarea lor în mod uniform în 
sectoarele care intră în domeniul de 
aplicare al prezentului regulament, 
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precum și respectarea principiilor pieței 
unice la întreprinderea acțiunilor în 
cauză. În acest scop, Comisia publică 
orientări privind cele mai bune practici 
pentru a sprijini sectorul în cauză și 
diferitele autorități. 

Or. es

Justificare

Obiectivul prezentului amendament este să împiedice denaturările pe piață ca urmare a 
aplicării diferențiate a normelor în materie de concurență de la un stat membru la altul.

Amendamentul 2022
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 145 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordurile și practicile concertate ale 
organizațiilor interprofesionale recunoscute

Acordurile și practicile concertate ale 
organizațiilor interprofesionale 
recunoscute, ale organizațiile de 
producători și ale asociațiilor 
organizațiilor de producători

Or. es

Amendamentul 2023
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 145 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acordurile și practicile concertate ale 
organizațiilor interprofesionale recunoscute

Acordurile și practicile concertate ale 
organizațiilor interprofesionale 
recunoscute, ale organizațiile de 
producători și ale asociațiilor 
organizațiilor de producători
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Or. es

Justificare

Obiectivul prezentului amendament este să se asigure că acordurile, deciziile și practicile 
concertate ale organizațiilor de producători recunoscute pot fi utilizate în același mod ca cele 
ale organizațiilor interprofesionale, consolidând, astfel, rolul organizațiilor de producători și 
al asociațiilor acestor organizații.

Amendamentul 2024
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 145 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 101 alineatul (1) din tratat nu 
se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor concertate ale organizațiilor 
interprofesionale recunoscute în temeiul 
articolului 108 din prezentul regulament 
care au ca obiect desfășurarea activităților 
menționate la articolul 108 alineatul (1) 
litera (c) din prezentul regulament, și, în 
ceea ce privește sectorul uleiului de 
măsline și al măslinelor de masă și 
sectorul tutunului, la articolul 108 
alineatul (2) din prezentul regulament.

(1) Articolul 101 alineatul (1) din tratat nu 
se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor concertate ale organizațiilor 
interprofesionale recunoscute în temeiul 
articolului 108 din prezentul regulament 
care au ca obiect desfășurarea activităților 
menționate la articolul 108 alineatul (1) 
litera (c) din prezentul regulament sau 
organizațiilor de producători recunoscute 
în temeiul articolului 106 sau asociațiilor 
organizațiilor de producători recunoscute
în temeiul articolului 107 din prezentul 
regulament care au ca obiect 
desfășurarea activităților menționate la 
articolul 106 litera (c) din prezentul 
regulament.

Or. es

Amendamentul 2025
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 145 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 101 alineatul (1) din tratat nu (1) Articolul 101 alineatul (1) din tratat nu 
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se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor concertate ale organizațiilor 
interprofesionale recunoscute în temeiul 
articolului 108 din prezentul regulament 
care au ca obiect desfășurarea activităților 
menționate la articolul 108 alineatul (1) 
litera (c) din prezentul regulament, și, în 
ceea ce privește sectorul uleiului de 
măsline și al măslinelor de masă și 
sectorul tutunului, la articolul 108 
alineatul (2) din prezentul regulament.

se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor concertate ale organizațiilor 
interprofesionale recunoscute în temeiul 
articolului 108 din prezentul regulament 
care au ca obiect desfășurarea activităților 
menționate la articolul 108 alineatul (1) 
litera (c) din prezentul regulament sau 
organizațiilor de producători recunoscute 
în temeiul articolului 106 sau asociațiilor 
organizațiilor de producători recunoscute 
în temeiul articolului 107 din prezentul 
regulament care au ca obiect 
desfășurarea activităților menționate la 
articolul 106 litera (c) din prezentul 
regulament.

Or. es

Justificare

Includerea organizațiilor de producători și a asociațiilor organizațiilor de producători le 
permite adoptarea de acorduri, decizii și practici concertate în aceleași condiții ca 
organizațiile interprofesionale.

Amendamentul 2026
Marit Paulsen, Britta Reimers, George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 145 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Articolul 101 alineatul (1) din tratat nu 
se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor concertate ale organizațiilor 
interprofesionale recunoscute în temeiul 
articolului 108 din prezentul regulament 
care au ca obiect desfășurarea activităților 
menționate la articolul 108 alineatul (1) 
litera (c) din prezentul regulament, și, în 
ceea ce privește sectorul uleiului de 
măsline și al măslinelor de masă și sectorul 
tutunului, la articolul 108 alineatul (2) din 
prezentul regulament.

(1) Articolul 101 alineatul (1) din tratat nu 
se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor concertate ale organizațiilor 
interprofesionale recunoscute în temeiul 
articolului 108 din prezentul regulament 
care au ca obiect desfășurarea activităților 
menționate la articolul 108 alineatul (1) 
litera (c) din prezentul regulament, și, în 
ceea ce privește sectorul uleiului de 
măsline și al măslinelor de masă, la 
articolul 108 alineatul (2) din prezentul 
regulament.

Or. en
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Amendamentul 2027
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 145 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dispozițiile articolului 144 alineatul 
(2) se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor concertate ale organizațiilor 
interprofesionale recunoscute în temeiul 
articolului 108 din prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Conform standardelor actuale de politică privind concurența, întreprinderile trebuie să 
efectueze o autoevaluare în ceea ce privește legalitatea acordurilor pe care le încheie. 
Detaliile acestei proceduri de autoevaluare sunt prevăzute în Regulamentul 1/2003. Avantajul 
procedurii de autoevaluare este că ușurează sarcina Comisiei.

Amendamentul 2028
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 145 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Alineatul (1) se aplică numai cu 
condiția ca:

eliminat

(a) acordurile, deciziile și practicile 
concertate să fi fost notificate Comisiei;
(b) în termen de două luni de la primirea 
tuturor informațiilor solicitate, Comisia, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, să nu fi considerat că acordurile, 
deciziile sau practicile concertate sunt 
incompatibile cu normele Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 2029
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 145 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în termen de două luni de la primirea 
tuturor informațiilor solicitate, Comisia, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, să nu fi considerat că acordurile, 
deciziile sau practicile concertate sunt 
incompatibile cu normele Uniunii.

(b) în termen de două luni de la notificarea 
Comisiei, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, să nu fi considerat că 
acordurile, deciziile sau practicile 
concertate sunt incompatibile cu normele 
Uniunii.

Or. es

Amendamentul 2030
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 145 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în termen de două luni de la primirea 
tuturor informațiilor solicitate, Comisia,
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, să nu fi considerat că acordurile, 
deciziile sau practicile concertate sunt 
incompatibile cu normele Uniunii.

(b) în termen de două luni de la notificarea 
Comisiei, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, să nu fi considerat că 
acordurile, deciziile sau practicile 
concertate sunt incompatibile cu normele 
Uniunii.

Or. es

Justificare

Acordând Comisiei o perioadă de două luni pentru a decide privind poziția sa în urma 
primirii tuturor documentelor ar împiedica funcționarea corespunzătoare a organizațiilor 
interprofesionale și ar contribui la creșterea sarcinii administrative.
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Amendamentul 2031
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 145 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Acordurile, deciziile și practicile 
concertate nu pot intra în vigoare înainte 
de expirarea perioadei menționate la 
alineatul (2) litera (b).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2032
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 145 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) pot crea denaturări ale concurenței care 
nu sunt esențiale pentru îndeplinirea 
obiectivelor PAC urmărite prin activitatea 
organizației interprofesionale;

(c) pot crea denaturări ale concurenței care 
nu sunt esențiale pentru îndeplinirea 
obiectivelor principale ale PAC urmărite 
prin activitatea organizației 
interprofesionale;

Or. en

Amendamentul 2033
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 145 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) implică stabilirea prețurilor sau 
fixarea cotelor;

eliminat

Or. fr
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Justificare

Întrucât propunerea încurajează utilizarea instrumentelor statistice și monitorizarea piețelor 
(de exemplu, în sectorul produselor lactate), care au un impact indirect asupra prețurilor, și 
întrucât riscul de a afecta concurența este minim (deoarece Comisia este informată cu privire 
la acorduri înainte de intrarea lor în vigoare), interzicerea ex ante a stabilirii prețurilor sau 
fixării cotelor ar trebui eliminată de la articolul 145 alineatul (4) litera (d).

Amendamentul 2034
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propunere de regulament
Articolul 145 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) implică stabilirea prețurilor sau 
fixarea cotelor;

eliminat

Or. pt

Amendamentul 2035
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 145 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) implică stabilirea prețurilor sau fixarea 
cotelor;

(d) implică stabilirea prețurilor sau fixarea 
cotelor de producție;

Or. es

Justificare

Textul ar trebui să clarifice faptul că „cotele” sunt exclusiv „cote de producție” pentru a-l 
alinia la actualul Regulament privind OCP unică, unde cotele de producție sunt exprimate 
întotdeauna în kilograme (pentru lapte zahăr, tutun)..

Amendamentul 2036
Britta Reimers
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Propunere de regulament
Articolul 145 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care, în urma expirării 
termenului de două luni menționat la 
alineatul (2) litera (b), Comisia constată 
că nu au fost respectate condițiile de 
aplicare a alineatului (1), aceasta adoptă, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, o decizie prin care se declară că 
articolul 101 alineatul (1) din tratat se 
aplică acordului, deciziei sau practicii 
concertate în cauză.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2037
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 145 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia Comisiei nu se aplică înainte de 
data notificării acesteia organizației 
interprofesionale în cauză, cu condiția ca 
organizația interprofesională să nu fi 
furnizat informații incorecte sau să nu fi 
abuzat de scutirea prevăzută la 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 2038
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 145 – alineatul 6
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) În cazul acordurilor multianuale, 
notificarea pentru primul an este valabilă 
pentru anii următori ai acordului. În 
acest caz, Comisia poate totuși, la 
inițiativa sa sau la solicitarea unui alt stat 
membru, să emită oricând o declarație de 
incompatibilitate.

eliminat

Or. en

Amendamentul 2039
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 145 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Pe timp de criză, acordurile, deciziile 
și practicile concertate pot fi puse în 
aplicare înainte emiterii avizului 
Comisiei. În cazul în care, în urma 
expirării termenului de zece zile, Comisia 
constată că nu au fost respectate 
condițiile de aplicare a alineatului (1), 
aceasta adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, o decizie prin 
care se declară că articolul 101 
alineatul (1) din tratat se aplică acordului, 
deciziei sau practicii concertate în cauză.

Or. fr

Justificare

Întrucât, pe timp de criză, deciziile și acordurile interprofesionale trebuie puse în aplicare 
rapid, ar trebui adăugat un nou alineat la articolul 145.

Amendamentul 2040
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propunere de regulament
Articolul 149 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Plăți naționale pentru sectorul zahărului din 
Finlanda

Plăți naționale pentru sectorul zahărului din 
Finlanda și din alte state membre 

Or. es

Amendamentul 2041
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 149 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Finlanda poate efectua plăți naționale de 
până la 350 EUR pe hectar și pe an de 
comercializare către producătorii de sfeclă 
de zahăr.

Finlanda poate efectua plăți naționale de 
până la 350 EUR pe hectar și pe an de 
comercializare către producătorii de sfeclă 
de zahăr până la sfârșitul anului de 
comercializare 2019/2020.

Or. fr

Amendamentul 2042
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 149 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care produc sfeclă de 
zahăr în zone aflate la sud de paralela 44 
poate efectua plăți naționale pe hectar și 
pe an de comercializare către producătorii 
de sfeclă de zahăr.

Or. es
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Justificare

Condițiile geografice și climatice sunt factori determinanți pentru producția de sfeclă de 
zahăr, îndeosebi în zonele aflate la latitudini mai nordice sau mai sudice față de principalele 
zone producătoare din Europa.

Amendamentul 2043
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 149 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care produc sfeclă de 
zahăr în zone aflate la sudul paralelei 44 
pot efectua plăți naționale pe hectar și pe 
an de comercializare către producătorii de 
sfeclă de zahăr.

Or. es

Justificare

Ar trebui să se țină seama de constrângerile naturale ale statelor membre care cultivă sfeclă 
de zahăr la sudul paralelei.

Amendamentul 2044
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 152 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot finanța plățile 
respective prin intermediul unei taxe în 
sectorul respectiv sau prin orice altă 
contribuție din sectorul privat.

Statele membre pot finanța plățile 
respective din bugetul național prin 
intermediul unei taxe în sectorul respectiv 
sau prin orice altă contribuție din sectorul 
privat.

Or. pl
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Justificare

Corectare și clarificare lingvistică (în cazul versiunii poloneze).

Amendamentul 2045
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 152 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă ajutorul din partea Uniunii 
menționat la articolul 21, statele membre 
pot efectua plăți naționale pentru finanțarea 
măsurilor de însoțire necesare pentru 
eficientizarea programului Uniunii de 
distribuire de fructe și legume, fructe și 
legume prelucrate și produse din banane, 
conform dispozițiilor articolului 21 
alineatul (2).

Pe lângă ajutorul din partea Uniunii 
menționat la articolul 21, statele membre 
pot efectua plăți naționale pentru finanțarea 
măsurilor de însoțire necesare pentru 
eficientizarea programului Uniunii de 
distribuire de fructe și legume, fructe și 
legume prelucrate și produse din banane, 
conform dispozițiilor articolului 21 
alineatul (2). Suma de cofinanțare totală 
nu depășește 100% din costurile 
suportate.

Or. pl

Justificare

La articolul 152, ar trebui clarificat faptul că finanțarea suplimentară la nivel național a 
ajutorului acordat de Uniune provine din cofinanțarea prevăzută la articolul 21 alineatul (4) 
litera (b), nefiind adăugată la bugetul care cuprinde contribuțiile naționale și ale UE.

Amendamentul 2046
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 153 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 153a
Promovarea vânzărilor în sectorul 

laptelui și produselor lactate
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Un stat membru poate aplica o taxă 
promoțională asupra producătorilor de 
lapte în ceea ce privește cantitățile 
comercializate pentru a finanța măsurile 
de promovare a consumului în Uniune, 
extinzând piețele laptelui și produselor 
lactate și îmbunătățind calitatea lor.

Or. de

Amendamentul 2047
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Partea V – Capitolul –I (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL -I
Gestionarea riscurilor și a crizelor

Secțiunea 1
Asigurarea publică

Articolul 153a
Asigurarea agricolă publică

(1) Se introduce un sistem de asigurări 
agricole de stat finanțat din bugetul 
Uniunii pentru a le garanta un venit de 
bază agricultorilor care se confruntă cu 
fenomene de mediu extreme sau cu alte 
catastrofe naturale sau cauzate de om, 
inclusiv cu incendii forestiere, boli sau 
infestări cu dăunători. Asigurarea asigură 
un nivel minim de protecție tuturor 
agricultorilor din toate statele membre.
(2) Sistemul de asigurări agricole de stat 
poate fi împărțit în asigurări pentru 
exploatații, asigurări pentru pierderea 
venitului, asigurări de creștere a 
animalelor și fonduri de compensare. 
(3) Aceste scheme de asigurare nu aduc 
atingere altor scheme de asigurare 
existente în anumite sectoare, cum ar fi 
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asigurarea recoltei în sectorul vitivinicol 
prevăzută la articolul 47.
(4) Comisia prezintă o propunere de 
regulament al Parlamentului European și 
al Consiliului privind sistemul de 
asigurări agricole de stat în timp util, 
astfel încât să facă posibilă intrarea în 
vigoare a regulamentului la 1 iulie 2014. 

Or. pt

Amendamentul 2048
Richard Ashworth, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de necesitatea de a reacționa 
în mod concret și eficace la amenințările de 
perturbare a pieței, provocate de creșteri 
sau de scăderi semnificative de preț pe 
piețele interne sau externe ori de oricare 
alți factori care influențează piața, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 160, 
pentru a lua măsurile necesare pentru 
sectorul în cauză, respectând toate 
obligațiile care decurg din acorduri 
încheiate în conformitate cu articolul 218 
din tratat.

În condițiile stabilite la alineatul (2) și
ținând seama de necesitatea de a reacționa 
în mod concret și eficace la amenințările
importante de perturbare gravă a pieței,
datorată unor factori care pot provoca 
într-o măsură mai mică sau mai mare
creșteri sau scăderi semnificative de preț pe 
piețele interne sau externe, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate, în 
conformitate cu articolul 160, pentru a lua 
măsurile necesare pentru sectorul în cauză, 
respectând toate obligațiile care decurg din 
acorduri încheiate în conformitate cu 
articolul 218 din tratat.

Măsurile prevăzute la alineatul (1) pot fi 
adoptate numai în cazul în care toate 
celelalte măsuri disponibile în temeiul 
prezentului regulament se dovedesc a fi 
insuficiente.

Or. en

Justificare

Amendamentul prevede o conferirea unei serii de competențe mai coerente Comisiei care să îi 
permită să adopte măsuri excepționale în cazul unei crize și să asigure menținerea 
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garanțiilor incluse în actualul text.

Amendamentul 2049
Peter Jahr, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de necesitatea de a reacționa 
în mod concret și eficace la amenințările 
de perturbare a pieței, provocate de 
creșteri sau de scăderi semnificative de preț
pe piețele interne sau externe ori de oricare 
alți factori care influențează piața, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 160, 
pentru a lua măsurile necesare pentru 
sectorul în cauză, respectând toate 
obligațiile care decurg din acorduri 
încheiate în conformitate cu articolul 218 
din tratat.

Ținând seama de necesitatea de a reacționa 
în mod concret și eficace la perturbarea
pieței, provocate de creșteri sau de scăderi 
semnificative de preț pe piețele interne sau 
externe, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate, în conformitate cu 
articolul 160, pentru a lua măsurile 
necesare pentru sectorul în cauză, 
respectând toate obligațiile care decurg din 
acorduri încheiate în conformitate cu 
articolul 218 din tratat.

Or. de

Amendamentul 2050
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de necesitatea de a reacționa 
în mod concret și eficace la amenințările de 
perturbare a pieței, provocate de creșteri 
sau de scăderi semnificative de preț pe 
piețele interne sau externe ori de oricare 
alți factori care influențează piața, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate, 
în conformitate cu articolul 160, pentru a 
lua măsurile necesare pentru sectorul în 

Ținând seama de necesitatea de a reacționa 
în mod concret și eficace la amenințările de 
perturbare a pieței, provocate de creșteri 
sau de scăderi semnificative de preț pe 
piețele interne sau externe, de creșterea 
substanțială a costurilor de producție 
prevăzute la articolul 7 alineatul (2) ori de 
oricare alți factori care influențează piața, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
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cauză, respectând toate obligațiile care 
decurg din acorduri încheiate în 
conformitate cu articolul 218 din tratat.

delegate, în conformitate cu articolul 160, 
pentru a lua măsurile necesare pentru 
sectorul în cauză, respectând toate 
obligațiile care decurg din acorduri 
încheiate în conformitate cu articolul 218 
din tratat.

Or. fr

Amendamentul 2051
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de necesitatea de a reacționa 
în mod concret și eficace la amenințările de 
perturbare a pieței, provocate de creșteri 
sau de scăderi semnificative de preț pe 
piețele interne sau externe ori de oricare 
alți factori care influențează piața, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate, 
în conformitate cu articolul 160, pentru a 
lua măsurile necesare pentru sectorul în 
cauză, respectând toate obligațiile care 
decurg din acorduri încheiate în 
conformitate cu articolul 218 din tratat.

Ținând seama de necesitatea de a reacționa 
în mod concret și eficace la amenințările de 
perturbare a pieței provocate de creșteri sau 
de scăderi semnificative de preț pe piețele 
interne sau externe ori de oricare alți 
factori care influențează piața, inclusiv cei 
cauzați de creșterea costurilor de 
producție, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate, în conformitate cu 
articolul 160, pentru a lua măsurile 
necesare pentru sectorul în cauză, 
respectând toate obligațiile care decurg din 
acorduri încheiate în conformitate cu 
articolul 218 din tratat.

Or. es

Justificare

Es necesario establecer de forma clara que el encarecimiento de los costes de producción 
figure también como factor de mercado que amenaza con producirse como consecuencia de 
incrementos o bajadas significativos en el mercado interior o exterior. En efecto, entre las 
necesidades de responder con eficiencia y eficacia a las perturbaciones del mercado hay que 
atender a episodios como el fuerte encarecimiento de la alimentación animal, los cuales 
producen en las rentas de los agricultores europeos los mismos efectos que las bajadas 
significativas de los precios de los productos agrarios.
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Amendamentul 2052
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de necesitatea de a reacționa 
în mod concret și eficace la amenințările de 
perturbare a pieței, provocate de creșteri 
sau de scăderi semnificative de preț pe 
piețele interne sau externe ori de oricare 
alți factori care influențează piața, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate, 
în conformitate cu articolul 160, pentru a 
lua măsurile necesare pentru sectorul în 
cauză, respectând toate obligațiile care 
decurg din acorduri încheiate în 
conformitate cu articolul 218 din tratat.

Ținând seama de necesitatea de a reacționa 
în mod concret și eficace la amenințările de 
perturbare a pieței provocate de creșteri sau 
de scăderi semnificative de preț pe piețele 
interne sau externe sau de scăderile 
semnificative ale marjelor producătorilor
ori de oricare alți factori care influențează 
piața, Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu articolul 
160, pentru a lua măsurile necesare pentru 
sectorul în cauză, respectând toate 
obligațiile care decurg din acorduri 
încheiate în conformitate cu articolul 218 
din tratat.

Or. en

Amendamentul 2053
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de necesitatea de a reacționa 
în mod concret și eficace la amenințările de 
perturbare a pieței, provocate de creșteri 
sau de scăderi semnificative de preț pe 
piețele interne sau externe ori de oricare 
alți factori care influențează piața, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate, 
în conformitate cu articolul 160, pentru a 
lua măsurile necesare pentru sectorul în 
cauză, respectând toate obligațiile care 
decurg din acorduri încheiate în 
conformitate cu articolul 218 din tratat.

Ținând seama de necesitatea de a reacționa 
în mod concret și eficace la amenințările de 
perturbare a pieței provocate de creșteri sau 
de scăderi semnificative de preț pe piețele 
interne sau externe sau de scăderile 
semnificative ale marjelor producătorilor 
ori de oricare alți factori care influențează 
piața, Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate, în conformitate cu articolul 
160, pentru a lua măsurile necesare pentru 
sectorul în cauză, respectând toate 
obligațiile care decurg din acorduri 
încheiate în conformitate cu articolul 218 
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din tratat.

Or. en

Amendamentul 2054
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm, Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de necesitatea de a reacționa 
în mod concret și eficace la amenințările de 
perturbare a pieței, provocate de creșteri 
sau de scăderi semnificative de preț pe 
piețele interne sau externe ori de oricare 
alți factori care influențează piața, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate, 
în conformitate cu articolul 160, pentru a 
lua măsurile necesare pentru sectorul în 
cauză, respectând toate obligațiile care 
decurg din acorduri încheiate în 
conformitate cu articolul 218 din tratat.

Ținând seama de necesitatea de a reacționa 
în mod concret și eficace la amenințările de 
perturbare a pieței, provocate de creșteri 
sau de scăderi semnificative de preț pe 
piețele interne sau externe ori de oricare 
alți factori care influențează piața, în cazul
în care este posibil ca situația respectivă 
să continue sau să se deterioreze, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate, 
în conformitate cu articolul 160, pentru a 
lua măsurile necesare pentru sectorul în 
cauză, respectând toate obligațiile care
decurg din acorduri încheiate în 
conformitate cu articolul 218 din tratat 
dacă orice alte măsuri disponibile în 
temeiul prezentului regulament se 
dovedesc a fi insuficiente.

Or. en

Justificare

Aceste măsuri ar trebui adoptate doar în cazul unei urgențe reale.

Amendamentul 2055
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de necesitatea de a reacționa 
în mod concret și eficace la amenințările de 
perturbare a pieței, provocate de creșteri 
sau de scăderi semnificative de preț pe 
piețele interne sau externe ori de oricare 
alți factori care influențează piața, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate, 
în conformitate cu articolul 160, pentru a 
lua măsurile necesare pentru sectorul în 
cauză, respectând toate obligațiile care 
decurg din acorduri încheiate în 
conformitate cu articolul 218 din tratat.

Ținând seama de necesitatea de a reacționa 
în mod concret și eficace la amenințările de 
perturbare a pieței, provocate de creșteri 
sau de scăderi semnificative de preț pe 
piețele interne sau externe ori de oricare 
alți factori care influențează piața, în cazul 
în care este posibil ca situația respectivă 
să continue sau să se deterioreze, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate, 
în conformitate cu articolul 160, pentru a 
lua măsurile necesare pentru sectorul în 
cauză, respectând toate obligațiile care 
decurg din acorduri încheiate în 
conformitate cu articolul 218 din tratat 
dacă orice alte măsuri disponibile în 
temeiul prezentului regulament se 
dovedesc a fi insuficiente.

Or. en

Amendamentul 2056
Peter Jahr, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unor amenințări de perturbare a
pieței menționate la primul paragraf, dacă 
este necesar din motive de maximă 
urgență, se aplică procedura prevăzută la 
articolul 161 din prezentul regulament 
actelor delegate adoptate în temeiul 
prezentului alineat.

În cazul perturbării pieței menționate la 
primul paragraf, dacă este necesar din 
motive de maximă urgență, se aplică 
procedura prevăzută la articolul 161 din 
prezentul regulament actelor delegate 
adoptate în temeiul prezentului alineat.

Or. de

Amendamentul 2057
Hans-Peter Mayer
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Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul unor amenințări de perturbare a 
pieței menționate la primul paragraf, dacă 
este necesar din motive de maximă 
urgență, se aplică procedura prevăzută la 
articolul 161 din prezentul regulament 
actelor delegate adoptate în temeiul 
prezentului alineat.

În cazul unor amenințări de perturbare a 
pieței menționate la primul paragraf, dacă 
este necesar din motive de maximă 
urgență, se aplică procedura prevăzută la 
articolul 161 din prezentul regulament.

Or. de

Justificare

Amenințările de perturbare a pieței pot fi evitate prin adoptarea de acte delegate în temeiul 
procedurii de urgență prevăzute la articolul 161.

Amendamentul 2058
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri pot să extindă sau să 
modifice, în măsura în care este necesar și 
pentru perioada de timp necesară, 
domeniul de aplicare, durata sau alte 
aspecte ale altor măsuri prevăzute în cadrul 
prezentului regulament ori pot suspenda 
taxele la import, în totalitate sau parțial, 
inclusiv pentru anumite cantități sau 
perioade, după cum este nevoie.

Aceste măsuri, care pot fi luate ante sau 
ex post, pot să extindă sau să modifice, în 
măsura în care este necesar și pentru 
perioada de timp necesară, domeniul de 
aplicare, durata sau alte aspecte ale altor 
măsuri prevăzute în cadrul prezentului 
regulament ori pot suspenda taxele la 
import, în totalitate sau parțial, inclusiv 
pentru anumite cantități sau perioade, după 
caz.

Or. en

Justificare

Amendamentul clarifică măsurile care trebuie aplicate pentru a evita denaturarea pieței.
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Amendamentul 2059
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri pot să extindă sau să 
modifice, în măsura în care este necesar și 
pentru perioada de timp necesară, 
domeniul de aplicare, durata sau alte 
aspecte ale altor măsuri prevăzute în cadrul 
prezentului regulament ori pot suspenda 
taxele la import, în totalitate sau parțial, 
inclusiv pentru anumite cantități sau 
perioade, după cum este nevoie.

Aceste măsuri pot să extindă sau să 
modifice, în măsura în care este necesar și 
pentru perioada de timp necesară, 
domeniul de aplicare, durata sau alte 
aspecte ale altor măsuri prevăzute în cadrul 
prezentului regulament, inclusiv privind 
restituirile la export, ori pot suspenda 
taxele la import, în totalitate sau parțial, 
inclusiv pentru anumite cantități sau 
perioade, după cum este nevoie.

Or. de

Amendamentul 2060
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri pot să extindă sau să 
modifice, în măsura în care este necesar și 
pentru perioada de timp necesară, 
domeniul de aplicare, durata sau alte 
aspecte ale altor măsuri prevăzute în cadrul 
prezentului regulament ori pot suspenda 
taxele la import, în totalitate sau parțial, 
inclusiv pentru anumite cantități sau 
perioade, după cum este nevoie.

Aceste măsuri pot să extindă sau să 
modifice, în măsura în care este necesar și 
pentru perioada de timp necesară, 
domeniul de aplicare, durata sau alte 
aspecte ale altor măsuri prevăzute în cadrul 
prezentului regulament ori pot suspenda 
taxele la import, în totalitate sau parțial, 
inclusiv pentru anumite cantități sau 
perioade, după caz sau pot oferi sprijin 
specific producătorilor pentru a atenua 
consecințele perturbării grave a pieței. 
Îndeosebi în cazul sectorului legumelor și 
fructelor, Comisia activează un mecanism 
de retragere atunci când la nivelul 
Uniunii se înregistrează anumite condiții, 
prevăzute la primul paragraf, pentru a 
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încuraja retragerea de pe piață 
sincronizată în cadrul diferitelor state 
membre.

Or. es

Justificare

Până în prezent, sectorul fructelor și legumelor nu a beneficiat de un mecanism specific 
pentru a aborda perturbările pieței. Experiența acumulată recent în cadrul OCP pentru fructe 
și legume demonstrează că este necesar un mecanism de retragere la nivelul Uniunii pentru 
ca sectorul să poată face față perturbărilor în cauză.

Amendamentul 2061
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste măsuri pot să extindă sau să 
modifice, în măsura în care este necesar și 
pentru perioada de timp necesară, 
domeniul de aplicare, durata sau alte 
aspecte ale altor măsuri prevăzute în cadrul 
prezentului regulament ori pot suspenda 
taxele la import, în totalitate sau parțial, 
inclusiv pentru anumite cantități sau 
perioade, după cum este nevoie.

Aceste măsuri pot să extindă sau să 
modifice, în măsura în care este necesar și 
pentru perioada de timp necesară, 
domeniul de aplicare, durata sau alte 
aspecte ale altor măsuri prevăzute în cadrul 
prezentului regulament ori pot suspenda 
taxele la import, în totalitate sau parțial, 
inclusiv pentru anumite cantități sau 
perioade, după caz sau pot oferi sprijin 
specific producătorilor pentru a atenua 
consecințele perturbării grave a pieței.

Or. es

Justificare

Și în trecut s-au luat măsuri specifice pentru a sprijini producătorii (de exemplu, în perioada 
crizei sectorului produselor lactate din 2008-2009). Prezentul regulament ar trebui să 
prevadă astfel de măsuri.

Amendamentul 2062
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Îndeosebi în cazul sectorului legumelor și 
fructelor, Comisia activează un mecanism 
de retragere atunci când la nivelul 
Uniunii se înregistrează anumite condiții, 
prevăzute la primul paragraf, pentru a 
încuraja retragerea de pe piață 
sincronizată în cadrul diferitelor state 
membre.

Or. es

Justificare

Experiența acumulată recent în cadrul OCP pentru fructe și legume demonstrează că este 
necesar un mecanism de retragere la nivelul Uniunii pentru ca sectorul să poată face față 
perturbărilor pieței.

Amendamentul 2063
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) 
nu se aplică produselor enumerate în 
anexa I partea XXIV secțiunea 2.

eliminat

Or. es

Justificare

Posibilitatea de a acționa rapid și eficient în cazul crizelor de pe piață care ar putea 
amenința agricultura sau creșterea animalelor este prevăzută la articolul 154. Nu ar trebui 
să existe excepții.

Amendamentul 2064
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) nu
se aplică produselor enumerate în anexa I 
partea XXIV secțiunea 2.

(2) Măsurile menționate la alineatul (1) se 
aplică tuturor produselor enumerate în 
anexa I.

Or. pt

Amendamentul 2065
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La punerea în aplicare a măsurilor 
menționate la alineatul (1) nu se 
utilizează cofinanțare din partea statelor 
membre.

Or. pt

Amendamentul 2066
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 154 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, normele necesare pentru 
aplicarea alineatului (1) din prezentul 
articol. Aceste norme pot viza, în special, 
proceduri și criterii tehnice. Actul de 
punere în aplicare respectiv este adoptat 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).

eliminat
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Or. de

Amendamentul 2067
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 154 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 154a
Măsuri de combatere a perturbărilor de 

pe piață în sectorul fructelor și legumelor
(1) Având în vedere caracterul specific și 
perisabil al fructelor și legumelor, se 
stabilește un mecanism pentru a aborda 
perturbările grave ale pieței, cauzate fie 
de reducerea semnificativă a prețurilor pe 
piața internă, ca urmare a unor 
preocupări legate de sănătate, fie de alți 
factori care generează o scădere bruscă a 
cererii. 
(2) Mecanismul respectiv este destinat 
exclusiv produsului sau produselor în 
cauză, poate fi aplicat pe o perioadă 
limitată, poate fi revizuit și poate fi activat 
automat, fiind accesibil tuturor 
producătorilor din sector.
(3) Mecanismul include măsurile 
prevăzute la articolul 32 alineatul (2) 
literele (a), (b) și (c) din prezentul 
regulament, care sunt însă independente 
de gestionare a fondurilor operaționale 
utilizate de organizațiile de producători de 
fructe și legume. 
(4) Uniunea finanțează 100% din 
cheltuielile pentru măsurile prevăzute la 
alineatele (1) și (2) din prezentul articol.
(5) Gestionarea operațiunilor de 
gestionare a crizelor grave este 
reglementată de mecanismele prevăzute 
pentru măsurile de gestionare a crizelor 
în cadrul programelor operaționale. 
Persoanele afectate care nu fac parte 
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dintr-o organizație de producători încheie 
acorduri în vederea coordonării 
operațiunilor de gestionare a crizelor, 
pentru care organizația de producători 
stabilește primirea unei sume care se 
ridică la 10% din ajutorul acordat pentru 
cheltuielile de gestiune.
(6) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, în conformitate cu 
articolul 160, pentru a aplica măsurile 
prevăzute la alineatele (1)-(2) de la 
prezentul articol.
(7) La cererea statelor membre, Comisia 
poate adopta, prin intermediul unor acte 
de punere în aplicare, măsuri 
excepționale de sprijin. Comisia ia măsuri 
pentru ca publicul să fie informat cu 
privire la introducerea unor astfel de 
măsuri și la produsele, zonele și sumele 
vizate. Valoarea ajutorului este adaptată 
în cazul în care vizează distribuirea 
gratuită. Finalul perioadei de criză este 
determinat, de asemenea, prin intermediul 
unui act de punere în aplicare, odată ce 
perturbarea gravă a pieței a luat sfârșit. 
Actele de punere în aplicare sunt adoptate 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).

Or. es

Justificare

Mecanismele de prevenire și gestionare a crizelor prevăzute în cadrul actualelor normele UE  
privind fructele și legumele nu au reușit să controleze crizele recurente ale pieței din ultimii 
ani. Ar trebui să existe prevederi în prezentul regulament care să-i permită Uniunii să 
răspundă la timp și rapid în cazul unor crize grave.

Amendamentul 2068
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 155 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri privind bolile animalelor și 
pierderea încrederii consumatorilor 
rezultate din existența unor riscuri pentru 
sănătatea umană, cea a animalelor sau cea 
a plantelor

Măsuri privind bolile animalelor și 
plantelor și dăunătorii, precum și 
pierderea încrederii consumatorilor 
rezultate din existența unor riscuri pentru 
sănătatea umană, cea a animalelor sau cea 
a plantelor

Or. es

Amendamentul 2069
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 155 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri privind bolile animalelor și 
pierderea încrederii consumatorilor 
rezultate din existența unor riscuri pentru 
sănătatea umană, cea a animalelor sau cea 
a plantelor

Măsuri privind dăunătorii, bolile 
animalelor și plantelor, precum și 
pierderea încrederii consumatorilor 
rezultate din existența unor riscuri pentru 
sănătatea umană, cea a animalelor sau cea 
a plantelor

Or. es

Justificare

Bolile plantelor și dăunătorii acestora ar trebui acoperiți la alineatul (1) litera (a), dat fiind 
că restricțiile comerciale legate de acestea au un impact mai mare asupra comerțului chiar 
decât perturbările pieței rezultate în urma pierderii încrederii consumatorului din cauza unor 
riscuri pentru sănătatea publică, a animalelor sau a plantelor. Prin urmare, titlul articolului 
ar trebui reformulat.

Amendamentul 2070
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 155 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri privind bolile animalelor și 
pierderea încrederii consumatorilor 
rezultate din existența unor riscuri pentru 
sănătatea umană, cea a animalelor sau cea 
a plantelor

Măsuri privind bolile animalelor și 
plantelor și pierderea încrederii 
consumatorilor rezultate din existența unor 
riscuri pentru sănătatea umană, cea a 
animalelor sau cea a plantelor

Or. fr

Amendamentul 2071
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, Comisia poate adopta măsuri 
excepționale de sprijin:

Comisia este împuternicită să adopte acte
delegate, în conformitate cu articolul 160, 
pentru a adopta măsuri excepționale de 
sprijin:

Or. de

Amendamentul 2072
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, Comisia poate adopta măsuri 
excepționale de sprijin:

Prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, Comisia adoptă măsuri 
excepționale de sprijin:

Or. es

Amendamentul 2073
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, Comisia poate adopta măsuri 
excepționale de sprijin:

Prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, Comisia adoptă măsuri 
excepționale de sprijin:

Or. es

Justificare

Amendamentul reflectă faptul că este nevoie ca Comisia să ia măsurile relevante printr-un act 
de punere în aplicare. Modificările introduse de prezentul amendament oferă statelor membre 
garanții mai solide, în special dat fiind că măsurile stabilite la prezentul articol urmează să 
fie puse în aplicare de statul membru implicat.

Amendamentul 2074
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, Comisia poate adopta măsuri 
excepționale de sprijin:

Prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, Comisia poate adopta măsuri 
excepționale de sprijin pentru piața 
afectată:

Or. en

Justificare

Asigură acordarea unui set mai coerent de competențe Comisiei și păstrează garanțiile 
existente.

Amendamentul 2075
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru piața afectată, cu scopul de a ține 
seama de restricțiile în schimburile 
comerciale din interiorul Uniunii și în cele 
cu țările terțe, care pot rezulta din aplicarea 
măsurilor de combatere a răspândirii 
bolilor la animale și

(a) pentru piața afectată, cu scopul de a ține 
seama de restricțiile în schimburile 
comerciale din interiorul Uniunii și în cele 
cu țările terțe, care pot rezulta din aplicarea 
măsurilor de combatere a răspândirii 
dăunătorilor și bolilor la animale și plante 
și

Or. es

Amendamentul 2076
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru piața afectată, cu scopul de a ține 
seama de restricțiile în schimburile 
comerciale din interiorul Uniunii și în cele 
cu țările terțe, care pot rezulta din aplicarea 
măsurilor de combatere a răspândirii 
bolilor la animale și

(a) pentru piața afectată, cu scopul de a ține 
seama de restricțiile în schimburile 
comerciale din interiorul Uniunii și în cele 
cu țările terțe, care pot rezulta din aplicarea 
măsurilor de combatere a răspândirii 
dăunătorilor și bolilor la animale și plante 
și

Or. es

Justificare

Bolile plantelor și dăunătorii acestora ar trebui acoperiți la alineatul (1) litera (a), dat fiind 
că restricțiile comerciale legate de acestea au un impact mai mare asupra comerțului chiar 
decât perturbările pieței rezultate în urma pierderii încrederii consumatorului din cauza unor 
riscuri pentru sănătatea publică, a animalelor sau a plantelor.

Amendamentul 2077
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 1 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Actul de punere în aplicare respectiv este 
adoptat în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).

eliminat

Or. de

Amendamentul 2078
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile prevăzute la alineatul (1) se 
aplică sectoarelor următoare:

Măsurile prevăzute la alineatul (1) se 
aplică tuturor produselor agricole 
enumerate în anexa I, cu excepția 
măsurilor luate pentru a combate 
răspândirea bolilor la animale, care se 
aplică în cazul sectoarelor următoare:

Or. es

Amendamentul 2079
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) cartofi;
(fb) cereale;
(fc) oleaginoase;
(fd) culturi proteice;

Or. en
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Amendamentul 2080
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) cartofi;
(fb) cereale;
(fc) oleaginoase;
(fd) culturi proteice;

Or. en

Amendamentul 2081
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) cartofi;
(fb) cereale;
(fc) oleaginoase;
(fd) culturi proteice;

Or. en

Amendamentul 2082
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) carne de iepure.

Or. es
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Amendamentul 2083
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) carne de iepure.

Or. es

Amendamentul 2084
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile prevăzute la alineatul (1) litera 
(b), legate de pierderea încrederii 
consumatorilor din cauza riscurilor 
pentru sănătatea publică sau cea a 
plantelor, se aplică de asemenea tuturor 
celorlalte produse agricole, cu excepția 
celor enumerate în anexa I partea XXIV 
secțiunea 2.

eliminat

Or. es

Amendamentul 2085
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile prevăzute la alineatul (1) litera 
(b), legate de pierderea încrederii 
consumatorilor din cauza riscurilor pentru 

Măsurile prevăzute la alineatul (1) litera 
(b), legate de pierderea încrederii 
consumatorilor din cauza riscurilor pentru 
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sănătatea publică sau cea a plantelor, se 
aplică de asemenea tuturor celorlalte 
produse agricole, cu excepția celor 
enumerate în anexa I partea XXIV 
secțiunea 2.

sănătatea publică sau cea a plantelor, se 
aplică de asemenea ouălor și cărnii de 
pasăre.

Or. en

Justificare

Articolul nu ar trebui să aibă un caracter chiar atât de general, cum propune Comisia. 
Sectoarele menționate ar trebui să fie cel al ouălor și cel al cărnii de pasăre, așa cum este 
cazul în momentul de față.

Amendamentul 2086
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Măsurile prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) pot fi luate numai dacă statul 
membru în cauză a luat măsuri veterinare și 
sanitare pentru a permite stoparea rapidă a 
bolilor animalelor și doar în măsura 
necesară și pe durata strict necesară pentru 
sprijinirea acestei piețe.

(4) Măsurile prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) pot fi luate numai dacă statul 
membru în cauză a luat măsuri
fitosanitare, veterinare și sanitare pentru a 
permite stoparea rapidă a bolilor sau a 
dăunătorilor și doar în măsura necesară și 
pe durata strict necesară pentru sprijinirea 
acestei piețe.

Or. es

Amendamentul 2087
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Măsurile prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) pot fi luate numai dacă statul 

(4) Măsurile prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) pot fi luate numai dacă statul 
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membru în cauză a luat măsuri veterinare 
și sanitare pentru a permite stoparea rapidă
a bolilor animalelor și doar în măsura 
necesară și pe durata strict necesară pentru 
sprijinirea acestei piețe.

membru în cauză a luat măsurile 
fitosanitare, veterinare și sanitare pentru a 
permite stoparea rapidă a bolilor sau a 
dăunătorilor și doar în măsura necesară și 
pe durata strict necesară pentru sprijinirea 
acestei piețe.

Or. es

Justificare

Bolile plantelor și dăunătorii acestora ar trebui acoperiți la alineatul (1) litera (a), dat fiind 
că restricțiile comerciale legate de acestea au un impact mai mare asupra comerțului chiar 
decât perturbările pieței rezultate în urma pierderii încrederii consumatorului din cauza unor 
riscuri pentru sănătatea publică, a animalelor sau a plantelor.

Amendamentul 2088
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea asigură o finanțare parțială 
echivalentă cu 50 % din cheltuielile 
suportate de statele membre pentru 
măsurile prevăzute la alineatul (1).

Uniunea asigură o finanțare parțială 
echivalentă cu 50 % și respectiv 100% din 
cheltuielile suportate de statele membre 
pentru măsurile prevăzute la alineatul (1) 
literele (a) și (b).

Or. es

Justificare

Măsurile menționate la alineatul (1) litera (b) nu sunt identice cu cele referitoare la fondul 
veterinar sau la măsurile de piață care se aplică în caz de boală a animalelor sau a plantelor 
(ambele sunt cofinanțate). Măsurile de la litera (b) se aplică în caz de izbucnire a unei boli; 
există precedente clare în care o criză legată de o boală a animalelor a afectat țări în care 
nici măcar nu s-a declarat prezența bolii (cum ar fi cazul gripei aviare din 2006).

Amendamentul 2089
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea asigură o finanțare parțială 
echivalentă cu 50 % din cheltuielile 
suportate de statele membre pentru 
măsurile prevăzute la alineatul (1).

Uniunea asigură o finanțare parțială 
echivalentă cu 50 % și respectiv 100% din 
cheltuielile suportate de statele membre 
pentru măsurile prevăzute la alineatul (1) 
literele (a) și (b).

Or. es

Justificare

Bugetul comunitar ar trebui să finanțeze 100% dintre măsurile menționate la alineatul (1) 
litera (b), așa cum se întâmplă în cazul altor măsuri excepționale. Măsurile nu pot fi 
comparate cu cele referitoare la fondul veterinar sau la măsurile de piață care se aplică în 
caz de boală a animalelor sau a plantelor (ambele sunt cofinanțate).

Amendamentul 2090
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea asigură o finanțare parțială 
echivalentă cu 50 % din cheltuielile 
suportate de statele membre pentru 
măsurile prevăzute la alineatul (1).

Uniunea asigură o finanțare parțială 
echivalentă cu 80% din cheltuielile 
suportate de statele membre pentru 
măsurile prevăzute la alineatul (1).

Or. bg

Amendamentul 2091
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea asigură o finanțare parțială Uniunea asigură o finanțare parțială 
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echivalentă cu 50 % din cheltuielile 
suportate de statele membre pentru 
măsurile prevăzute la alineatul (1).

echivalentă cu 60% din cheltuielile 
suportate de statele membre pentru 
măsurile prevăzute la alineatul (1).

Or. pl

Amendamentul 2092
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea asigură o finanțare parțială 
echivalentă cu 50 % din cheltuielile 
suportate de statele membre pentru 
măsurile prevăzute la alineatul (1).

Uniunea asigură o finanțare parțială 
echivalentă cu 50 % din cheltuielile 
suportate de statele membre pentru 
măsurile prevăzute la alineatul (1). Aceste 
măsuri pot include acordarea unor 
avantaje fiscale sau împrumuturi 
preferențiale fermierilor, care urmează să 
fie finanțate în temeiul regulamentului 
[privind dezvoltarea rurală].

Or. en

Justificare

Prezentul amendament include anumite măsuri utilizate frecvent de statele membre pentru a 
compensa agricultorii afectați de bolile animalelor sau de epidemiile în rândul plantelor.

Amendamentul 2093
Jarosław Kalinowski, Artur Zasada, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În privința sectorului cărnii de vită și 
mânzat, al laptelui și produselor lactate, al 
cărnii de porc, al cărnii de oaie și de capră, 
Uniunea participă totuși la finanțarea 

În privința sectorului cărnii de vită și 
mânzat, al laptelui și produselor lactate, al 
cărnii de porc, al cărnii de oaie și de capră, 
Uniunea participă totuși la finanțarea 
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măsurilor până la concurența a 60 % din 
cheltuieli în cazul combaterii febrei 
aftoase.

măsurilor până la concurența a 70% din 
cheltuieli în cazul combaterii febrei 
aftoase.

Or. pl

Justificare

O cofinanțare consolidată ar permite reacții mai bune și mai eficiente la crize și, în același 
timp, ar asigura condiții de concurență echitabile pentru toți producătorii din toate statele 
membre.

Amendamentul 2094
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În privința sectorului cărnii de vită și 
mânzat, al laptelui și produselor lactate, al 
cărnii de porc, al cărnii de oaie și de capră, 
Uniunea participă totuși la finanțarea 
măsurilor până la concurența a 60 % din 
cheltuieli în cazul combaterii febrei 
aftoase.

În privința sectorului cărnii de vită și 
mânzat, al laptelui și produselor lactate, al 
cărnii de porc, al cărnii de oaie și de capră, 
Uniunea participă totuși la finanțarea 
măsurilor până la concurența a 60 % din 
cheltuieli în cazul combaterii febrei aftoase 
și al eradicării bolilor menționate în 
programele aprobate pentru fiecare stat 
membru..

Or. fr

Justificare

Programele destinate combaterii, prevenirii și eradicării bolilor animalelor care vor fi vizate 
de programele în vigoare în statele membre trebuie să se supună acelorași dispoziții ca și 
măsurile luate pentru combaterea febrei aftoase și trebuie să primească din partea UE o 
finanțare echivalentă cu 60%.


