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Amendamentul 2095
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 156 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri pentru rezolvarea unor probleme 
specifice

Măsuri pentru rezolvarea unor probleme 
practice specifice

Or. en

Amendamentul 2096
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 156 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsuri de
urgență necesare și justificate pentru
rezolvarea unor probleme specifice. Aceste 
măsuri pot deroga de la anumite dispoziții 
din prezentul regulament, dar numai în 
măsura și pe perioada strict necesare. 
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).

(1) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate, care sunt în același 
timp necesare și justificabile în caz de
urgență pentru soluționarea unor probleme 
specifice. Actele delegate menționate pot 
deroga de la anumite dispoziții din 
prezentul regulament, dar numai în măsura 
și pentru perioada în care acest lucru este
strict necesar.

Or. de

Justificare

Caracterul urgent al unui eveniment nu este un motiv de a nu pune în aplicare dispozițiile 
Tratatului de la Lisabona. Acest articol, care urmărește să soluționeze anumite probleme 
specifice, poate avea consecințe politice profunde; prin urmare, participarea Parlamentului 
European este absolut necesară. 
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Amendamentul 2097
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 156 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsuri de 
urgență necesare și justificate pentru 
rezolvarea unor probleme specifice. 
Măsurile respective pot deroga de la 
dispozițiile prezentului regulament numai 
în măsura în care acest lucru este strict 
necesar și numai pentru o perioadă care 
este strict necesară. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

(1) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, măsuri de 
urgență necesare și justificate pentru 
rezolvarea unor probleme specifice. 
Măsurile respective pot deroga de la 
dispozițiile prezentului regulament, 
precum și de la dispozițiile altor 
regulamente care reglementează politica 
agricolă comună pentru soluționarea 
problemelor specifice întâlnite, numai în 
măsura în care acest lucru este strict 
necesar și numai pentru o perioadă care 
este strict necesară. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

Or. es

Justificare

Măsurile rapide și urgente trebuie luate prin folosirea unor acte de punere în aplicare.

Amendamentul 2098
Åsa Westlund, Marita Ulvskog, Göran Färm

Propunere de regulament
Articolul 156 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsuri de 
urgență necesare și justificate pentru 
rezolvarea unor probleme specifice. 
Măsurile respective pot deroga de la 
dispozițiile prezentului regulament numai 

(1) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsuri de 
urgență necesare și justificate pentru 
rezolvarea unor probleme specifice. 
Măsurile respective se pot aplica tuturor 
celorlalte produse agricole, cu excepția 
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în măsura în care acest lucru este strict 
necesar și numai pentru o perioadă care 
este strict necesară. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

celor enumerate la secțiunea 2 din partea 
XXIV a anexei I. Măsurile respective pot 
deroga de la dispozițiile prezentului 
regulament numai în măsura în care acest 
lucru este strict necesar și numai pentru o 
perioadă care este strict necesară. Actele de 
punere în aplicare respective sunt adoptate 
în conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei încearcă să includă toate produsele agricole, inclusiv cartofii și carnea 
de cal, care nu au mai fost reglementate în OCP unică.

Amendamentul 2099
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 156 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsuri de 
urgență necesare și justificate pentru 
rezolvarea unor probleme specifice. 
Măsurile respective pot deroga de la 
dispozițiile prezentului regulament numai 
în măsura în care acest lucru este strict 
necesar și numai pentru o perioadă care 
este strict necesară. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

(1) Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsuri de 
urgență necesare și justificate pentru 
rezolvarea unor probleme practice 
specifice. Măsurile respective pot deroga 
de la dispozițiile prezentului regulament 
numai în măsura în care acest lucru este 
strict necesar și numai pentru o perioadă 
care este strict necesară. Actele de punere 
în aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2100
Hans-Peter Mayer
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Propunere de regulament
Articolul 156 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a rezolva probleme specifice și
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).

(2) Din motive imperioase de urgență 
justificate corespunzător, legate de 
măsurile la care se face referire la 
alineatul (1), se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate cu 
aplicabilitate imediată, în conformitate cu
procedura menționată la articolul 55a.

Or. de

Justificare

Caracterul urgent al unui eveniment nu este un motiv de a nu pune în aplicare dispozițiile 
Tratatului de la Lisabona. Acest articol, care urmărește să soluționeze anumite probleme 
specifice, poate avea consecințe politice profunde; prin urmare, participarea Parlamentului 
European este absolut necesară. 

Amendamentul 2101
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 156 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru a rezolva probleme specifice și 
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).

(2) Pentru a rezolva probleme specifice și 
din motive de urgență și imperioase
justificate corespunzător, Comisia adoptă 
acte de punere în aplicare cu aplicabilitate 
imediată în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 162 alineatul (3).

Or. es

Amendamentul 2102
Eric Andrieu, Marc Tarabella



AM\909523RO.doc 7/93 PE494.489v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 156 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care Comisia, acționând 
în conformitate cu articolul 156, 
introduce un sprijin pentru operatorii 
dintr-un sector dat, finanțarea UE poate fi 
completată cu fondurile de egalizare 
prevăzute la articolul 109c. Comisia 
determină, prin intermediul unui act 
delegat, suma la care se pot ridica aceste 
completări în raport cu sprijinul UE. 
Statele membre pot restricționa 
eligibilitatea pentru sprijinul UE la 
operatorii care participă la un fond de 
egalizare.

Or. fr

Amendamentul 2103
Jim Higgins, Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 156 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 156a
Măsuri de soluționare a dezechilibrelor 
grave de pe piața laptelui și a produselor 

lactate
(1) În caz de dezechilibre grave pe piața 
laptelui și a produselor lactate, Comisia 
poate decide să acorde un sprijin 
producătorilor de lapte care își reduc în 
mod voluntar producția cu cel puțin 5 % 
față de aceeași perioadă a anului 
precedent și pentru o perioadă de cel 
puțin trei luni, care poate fi prelungită.
(2) În așteptarea eliminării cotelor de 
lapte după 2015, următoarele măsuri sunt 
considerate o reducere a producției, în 
condițiile prevăzute de Comisie în temeiul 



PE494.489v01-00 8/93 AM\909523RO.doc

RO

alineatului (4), sau o formă de retragere 
de pe piață.
(a) furnizarea gratuită de lapte către 
organizații caritabile;
(b) transferul de cote de lapte între statele 
membre prin intermediul unor acorduri 
bilaterale;
(c) exportul direct de lapte și de produse 
lactate către țări terțe.
(3) Ar trebui să se acorde sprijin din 
partea Uniunii pentru efectuarea unui 
studiu de impact pentru a analiza 
viabilitatea opțiunii de a permite statelor 
membre să trateze laptele peste cotă drept 
prima producție de lapte a anului de 
comercializare următor.
(4) În cursul perioadei menționate la 
alineatul (1) primul paragraf, produsele 
întreprinderilor care au pus în aplicare 
acest sistem conform modalităților 
menționate la alineatul (1) primul 
paragraf beneficiază cu prioritate de 
măsurile de intervenție pe piață 
menționate în partea II titlul I luate pe 
piața laptelui și produselor lactate.
(5) Ținând seama de necesitatea de a 
garanta o funcționare eficientă și 
adecvată a prezentului mecanism, se 
deleagă Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 160 pentru stabilirea:
(a) sumei acordate ca sprijin și taxei 
menționate la alineatul (1);
(b) criteriilor de eligibilitate care trebuie 
respectate pentru a putea beneficia de 
sprijin;
(c) condițiilor specifice de activare a 
punerii în aplicare a prezentului 
mecanism;
(d) condițiilor în care distribuirea gratuită 
de lapte organismelor caritabile 
menționate la alineatul (2) pot fi 
considerate reducere a producției.
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Or. en

Justificare

Trebuie evitată impunerea de taxe asupra agricultorilor productivi care se pregătesc pentru o 
piață liberalizată.

Amendamentul 2104
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 156 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 156a
Măsuri de soluționare a dezechilibrelor 
grave de pe piața laptelui și a produselor 

lactate
(1) În caz de dezechilibre grave pe piața
laptelui și a produselor lactate, Comisia 
decide să acorde un sprijin producătorilor 
de lapte care își reduc în mod voluntar 
producția cu cel puțin 5 % față de aceeași 
perioadă a anului precedent și pentru o 
perioadă de cel puțin trei luni, care poate 
fi prelungită.
La acordarea acestui sprijin, Comisia 
impune, de asemenea, o taxă asupra 
producătorilor de lapte care își sporesc 
producția în timpul aceleiași perioade și 
în aceeași proporție.
Activarea mecanismului este declanșată 
de Comisie atunci când se ajunge la un 
preț de 0,24 EUR/litru.
(2) Furnizarea gratuită de lapte 
organismelor caritabile poate fi 
considerată o reducere a producției în 
conformitate cu condițiile stabilite de 
Comisie în temeiul alineatului (4).
(3) În cursul perioadei menționate la 
alineatul (1) primul paragraf, produsele 
întreprinderilor care au pus în aplicare 
acest sistem conform modalităților 
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menționate la alineatul (1) primul 
paragraf beneficiază cu prioritate de 
măsurile de intervenție pe piață luate în 
temeiul titlului I partea II pe piața laptelui 
și produselor lactate.
(4) Pentru a garanta că acest mecanism 
funcționează eficient și adecvat, se 
deleagă Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 160 pentru stabilirea:
(a) sumei acordate ca sprijin și taxei 
menționate la alineatul (1);
(b) criteriile de eligibilitate pentru sprijin;
(c) condițiilor specifice de activare a 
punerii în aplicare a prezentului 
mecanism;
(d) condițiilor în care distribuirea gratuită 
de lapte organismelor caritabile 
menționate la alineatul (2) pot fi 
considerate reducere a producției.

Or. de

Justificare

Trebuie luate măsuri pentru a garanta că mecanismul descris aici este activat înainte de 
intrarea în vigoare a intervenției și a depozitării.

Amendamentul 2105
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 156 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 156a
Măsuri de soluționare a dezechilibrelor 
grave de pe piața laptelui și a produselor 

lactate
(1) În caz de dezechilibre grave pe piața 
laptelui și a produselor lactate, Comisia 
poate decide, în conformitate cu 
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informațiile primite de la instrumentul 
european de monitorizare a prețurilor la 
produsele alimentare, să acorde un sprijin 
producătorilor de lapte care își reduc în 
mod voluntar producția cu cel puțin 5 % 
față de aceeași perioadă a anului 
precedent, pentru o perioadă de cel puțin 
trei luni, care poate fi prelungită. La 
acordarea acestui sprijin, Comisia 
impune, de asemenea, în conformitate cu 
informațiile primite de la instrumentul 
european de monitorizare a prețurilor la 
produsele alimentare, o taxă asupra 
producătorilor de lapte care își sporesc 
producția în timpul aceleiași perioade și 
în aceeași proporție.
(2) Furnizarea gratuită de lapte 
organismelor caritabile poate fi 
considerată o reducere a producției, în 
condițiile prevăzute de Comisie în temeiul 
alineatului (4).
(3) În cursul perioadei menționate la 
alineatul (1) primul paragraf, produsele 
întreprinderilor care au pus în aplicare 
acest sistem conform modalităților 
menționate la alineatul (1) primul 
paragraf beneficiază cu prioritate de 
măsurile de intervenție pe piață 
menționate în partea II titlul I luate pe 
piața laptelui și produselor lactate.
(4) Ținând seama de necesitatea de a 
garanta o funcționare eficientă și 
adecvată a prezentului mecanism, se 
deleagă Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 160 pentru stabilirea:
(a) sumei acordate ca sprijin și taxei 
menționate la alineatul (1);
(b) criteriilor de eligibilitate care trebuie 
respectate pentru a putea beneficia de 
sprijin;
(c) condițiilor specifice de activare a 
punerii în aplicare a prezentului 
mecanism;
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(d) condițiilor în care distribuirea gratuită 
de lapte organismelor caritabile 
menționate la alineatul (2) pot fi 
considerate reducere a producției.

Or. fr

Justificare

Ar trebui să se poată recurge la reduceri voluntare ale producției și la aplicarea unei taxe 
asupra producătorilor care-și cresc producția și în alte cazuri decât cele de criză pe piață. 
Instrumentul european de monitorizare a prețurilor la produsele alimentare ar trebui să 
poată beneficia de o asemenea opțiune ca mijloc permanent de ajustare a volumului de 
produse pe piață.

Amendamentul 2106
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 156 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 156a
Măsuri de soluționare a dezechilibrelor 
grave de pe piața laptelui și a produselor 

lactate
(1) În caz de dezechilibre grave pe piața 
laptelui și a produselor lactate, Comisia 
poate decide să acorde un sprijin 
producătorilor de lapte care își reduc în 
mod voluntar producția cu cel puțin 5 % 
față de aceeași perioadă a anului 
precedent și pentru o perioadă de cel 
puțin trei luni, care poate fi prelungită. La 
acordarea acestui sprijin, Comisia impune 
condițiile privind returnarea sprijinului în 
caz de nerespectare a normelor, împreună 
cu dobânzile datorate în temeiul normelor 
relevante în vigoare.
(2) Furnizarea gratuită de lapte 
organismelor caritabile poate fi 
considerată reducere a producției, în 
condițiile prevăzute de Comisie în temeiul 
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alineatului (4).
(3) În cursul perioadei menționate la 
alineatul (1) primul paragraf, produsele 
întreprinderilor care au pus în aplicare 
acest sistem conform modalităților 
menționate la alineatul (1) primul 
paragraf beneficiază cu prioritate de 
măsurile de intervenție pe piață 
menționate în partea II titlul I luate pe 
piața laptelui și produselor lactate.
(4) Ținând seama de necesitatea de a 
garanta o funcționare eficientă și 
adecvată a prezentului mecanism, se 
deleagă Comisiei competența de a adopta 
acte delegate în conformitate cu 
articolul 160 pentru stabilirea:
(a) sumei acordate ca sprijin și a dobânzii 
care să fie plătite în caz de nerespectare a 
normelor menționate la alineatul (1);
(b) criteriilor de eligibilitate care trebuie 
respectate pentru a putea beneficia de 
sprijin;
(c) condițiilor specifice de activare a 
punerii în aplicare a prezentului 
mecanism;
(d) condițiilor în care distribuirea gratuită 
de lapte organismelor caritabile 
menționate la alineatul (2) pot fi 
considerate o reducere a producției.

Or. es

Justificare

Pe lângă impunerea unei taxe asupra producătorilor care își cresc producția, considerăm că, 
pe lângp sprijin, este necesar să se stabilească condițiile și dobânzile datorate în caz de 
nerespectare a angajamentelor de a reduce producția.

Amendamentul 2107
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 156 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 156a
Măsurile de soluționare a dezechilibrelor 
grave de pe piața laptelui și a produselor 
lactate pot impune reducerea producției, 
împreună cu acordarea de sprijin 
financiar din partea statelor membre 
și/sau a Comisiei Europene pentru 
producătorii afectați de reduceri.
În anumite cazuri, se poate impune 
producătorilor o taxă în cazul în care 
nivelurile de producție au crescut mai 
mult decât cererea globală de lapte și de 
produse lactate.
Ar trebui ca aceste măsuri să nu fie 
introduse în cazurile în care 
dezechilibrele grave rezultă în urma unor 
evenimente excepționale și neașteptate.

Or. en

Amendamentul 2108
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 156 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 156a
Pentru a asigura dezvoltarea rațională a 
agriculturii în zonele de deal și de munte, 
asigurând, astfel, un standard de trai 
echitabil pentru producătorii de produse 
lactate din zonele montate, începând cu 
data de 30 aprilie 2014, în zonele 
muntoase și deluroase, organizațiile de 
producători recunoscute pot propune, 
ținând seama de caracteristicile specifice 
ale acestor zone, programe operaționale 
pentru a îmbunătăți marja profitului 
pentru acești producători.   Ajutorul 
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financiar din partea Uniunii este limitat 
la 4,1 % din valoarea producției 
comercializate a fiecărei organizații de 
producători. Cu toate acestea, respectivul 
procentaj poate fi majorat la 4,6% din 
valoarea producției comercializate, cu 
condiția ca suma ce depășește 4,1% din 
valoarea producției comercializate să fie 
utilizată numai pentru măsurile de 
prevenire și gestionare a crizelor.

Or. it

Amendamentul 2109
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 157 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre stabilesc măsuri 
pentru a răspunde la practicile comerciale 
neechitabile din întregul lanț agricol și de 
aprovizionare cu produse alimentare și 
pentru a institui un control public adecvat 
pe teren pentru a verifica dacă operatorii 
economici respectă măsurile respective. 
Statele membre transmit un raport anual 
privind aplicarea acestor măsuri și 
rezultatele lor.

Or. es

Amendamentul 2110
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 157 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) natura și tipul informațiilor care eliminat
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trebuie notificate;

Or. es

Justificare

Stabilirea naturii și tipului informațiilor care trebuie notificate ține de punerea în aplicare, 
dat fiind că nu decurge dintr-un element-cheie al actului de bază. De fapt, este vorba de o 
decizie strict administrativă, care ar trebui luată prin intermediul unui act de punere în 
aplicare cu un comitat de examinare. Tratarea sa ca act delegat este prea ambiguă.

Amendamentul 2111
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 157 – alineatul 2 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dispoziții privind gestionarea 
informațiilor care trebuie notificate, 
precum și norme privind conținutul, 
forma, calendarul, frecvența și termenele 
de notificare;

Or. de

Amendamentul 2112
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 157 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispoziții privind gestionarea 
informațiilor care trebuie notificate, 
precum și norme privind conținutul, 
forma, calendarul, frecvența și termenele 
de notificare;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 2113
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 157 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) natura și tipul informațiilor care 
trebuie notificate;

Or. es

Justificare

Consecință a amendamentului la articolul 157 alineatul (2).

Amendamentul 2114
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 158 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) până cel târziu la 31 decembrie 2016, 
cu privire la evaluarea sprijinului 
menționat la articolul 15a, împreună cu 
orice propuneri relevante pentru 
conversia acestuia într-unul dintre 
tipurile de ajutoare menționate la 
articolul 16;

Or. es

Justificare

Prezentul amendament propune ca Comisia să întocmească un raport de evaluare cu privire 
la necesitatea de a menține acest sprijin obligatoriu sau de a-l face opțional.

Amendamentul 2115
Ramon Tremosa i Balcells
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Propunere de regulament
Articolul 158 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) până cel târziu la 31 decembrie 2018, 
cu privire la evoluțiile pieței în sectorul 
cărnii de iepure, punând accentul în 
special pe aplicarea noilor norme 
referitoare la acest sector (articolele 16, 
112 și 156), pe tendințele consumului și 
pe numărul de exploatații agricole, în 
special în zonele rurale; dacă este 
necesar, raportul poate fi însoțit de 
propunerile corespunzătoare;

Or. es

Amendamentul 2116
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 158 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) până cel târziu la 31 decembrie 2016, 
cu privire la evaluarea sprijinului 
menționat la articolul 17a, împreună cu 
orice propuneri relevante pentru 
conversia acestuia într-unul dintre 
tipurile de ajutoare menționate la 
articolul 16;

Or. es

Justificare

Evaluarea impactului acțiunii de a face opțional sprijinul pentru depozitarea privată a 
untului.

Amendamentul 2117
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de regulament
Articolul 158 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) până cel târziu la 31 decembrie 2018, 
privind evaluarea funcționării și eficienței 
instrumentelor de gestionare a pieței, 
privind în special articolele 10-17a, 
precum și coerența lor cu obiectivul de a 
asigura disponibilitatea resurselor în 
conformitate cu articolul 39 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene; 
acest studiu este transmis Consiliului și 
Parlamentului European, împreună cu 
propunerile legislative necesare pentru 
instituirea unei strategii la nivelul întregii 
UE pentru a asigura disponibilitatea 
resurselor pentru populația UE;

Or. es

Amendamentul 2118
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 158 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) din trei în trei ani după 2013, cu 
excepția obiectivelor PAC privind 
acordurile, deciziile și practicile 
menționate la articolele 144 și 144;

Or. en

Amendamentul 2119
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 158 – paragraful 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) până cel târziu la 31 decembrie 2015 
cu privire la evoluția pieței în sectoarele 
cărnii de vită și de mânzat, cărnii de oaie 
și de capră, cărnii de porc, cărnii de 
pasăre și cărnii de iepure, orezului, 
furajelor uscate, tutunului, fructelor și 
legumelor, precum și în sectorul uleiului 
de măsline și al vinului și, în special, cu 
privire la posibila aplicație în cazul 
acestor sectoare a măsurilor menționate 
la articolele 104-107 din prezentul 
regulament;

Or. es

Amendamentul 2120
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 158 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) până cel târziu la 30 septembrie 
2013, împreună cu propunerile legislative 
corespunzătoare, privind înființarea unei 
scheme simplificate pentru mențiunile 
rezervate facultative în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 67d din 
prezentul regulament, în sectorul carnei 
de vită și de mânzat; acest raport trebuie 
să acopere cadrul actual pentru 
etichetarea facultativă, precum și 
mențiunile corespunzătoare referitoare la 
reproducerea animalelor, la producție și 
la furaje care pot adăuga valoare în 
sectorul cărnii de vită și de mânzat;

Or. es
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Justificare

Etichetarea opțională este considerată de importanță vitală în sectorul cărnii de vită și de 
mânzat. Din acest motiv, propunerea inclusă în revizuirea Regulamentului (CE) nr. 
1760/2000 de a elimina etichetarea opțională ar trebui înlocuită cu o schemă de mențiuni 
rezervate facultative, stabilite prin standarde de marketing.

Amendamentul 2121
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 158 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) cel târziu până la 31 decembrie 2014, 
cu privire la fezabilitatea introducerii 
unor norme specifice de marketing pentru 
următoarele produse:
- carnea de porc;
- carnea de oaie și de capră.
Acest raport prezintă în linii mari 
dispozițiile relevante pe care Comisia 
intenționează să le propună prin 
intermediul actelor delegate.

Or. fr

Amendamentul 2122
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 158 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) până la 1 iulie 2018, cu privire la 
dezvoltarea situației de pe piața zahărului, 
la mijloacele adecvate pentru eliminarea 
sistemului cotelor existent și cu privire la 
viitorul sectorului după 2020, acordând o 
atenție specială necesității de a menține 
un sistem contractual echitabil și un 
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sistem de declarare a prețului la zahăr, 
împreună cu orice propuneri 
corespunzătoare;

Or. en

Justificare

Acest text reprezintă un amendament tehnic pentru a asigura coerența cu considerentul 
(amendamentul 43 al deputatului european Dantin) care menționează luna iulie. Luna iulie
ar fi mai potrivită, dat fiind că se află la sfârșitul campaniei (care durează între octombrie și 
septembrie) și garantează faptul că Comisia va avea mai multe informații cu privire la 
situația de pe piață pe care să-și bazeze evaluarea.

Amendamentul 2123
Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 158 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) până la 1 iulie 2018, cu privire la 
dezvoltarea situației de pe piața zahărului, 
la mijloacele adecvate pentru eliminarea 
sistemului cotelor existent și cu privire la 
viitorul sectorului după 2020, acordând o 
atenție specială necesității de a menține 
un sistem contractual echitabil și un 
sistem de declarare a prețului la zahăr, 
împreună cu orice propuneri 
corespunzătoare;

Or. en

Amendamentul 2124
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 158 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) până la 1 iulie 2018, cu privire la 
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dezvoltarea situației de pe piața zahărului, 
la mijloacele adecvate pentru eliminarea 
sistemului cotelor existent și cu privire la 
viitorul sectorului după 2020, acordând o 
atenție specială necesității de a menține 
un sistem contractual echitabil și un 
sistem de declarare a prețului la zahăr, 
împreună cu orice propuneri 
corespunzătoare;

Or. pl

Amendamentul 2125
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 158 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) până la 1 iulie 2018, cu privire la 
dezvoltarea situației de pe piața zahărului, 
la mijloacele adecvate pentru eliminarea 
sistemului cotelor existent și cu privire la 
viitorul sectorului după 2020, acordând o 
atenție specială necesității de a menține 
un sistem contractual echitabil și un 
sistem de declarare a prețului la zahăr, 
împreună cu orice propuneri 
corespunzătoare;

Or. fr

Amendamentul 2126
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 158 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) până la 1 iulie 2018, cu privire la 
dezvoltarea situației de pe piața zahărului, 
la mijloacele adecvate pentru eliminarea 
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sistemului cotelor existent și cu privire la 
viitorul sectorului după 2020, acordând o 
atenție specială necesității de a menține 
un sistem contractual echitabil și un 
sistem de declarare a prețului la zahăr, 
împreună cu orice propuneri 
corespunzătoare;

Or. fr

Justificare

Amendament tehnic pentru a asigura o mai mare coerență cu considerentul 84b 
(amendamentul 43 propus de raportor), care stipulează că raportul ar trebui prezentat până 
în iulie 2018. Data respectivă ar fi mai potrivită decât luna ianuarie 2018, dat fiind că se află 
mai aproape de sfârșitul anului de comercializare (octombrie - septembrie), iar Comisia va 
avea mai multe informații cu privire la situația de pe piață pe care să-și bazeze analiza.

Amendamentul 2127
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 158 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) până la 1 ianuarie 2018, cu privire la 
dezvoltarea situației din sectorul 
zahărului, la mijloacele adecvate pentru 
consolidarea sectorului, evaluarea 
consecințelor și fezabilitatea eliminării 
sistemului cotelor existent, precum și cu 
privire la viitorul sectorului după 2020, 
acordând o atenție specială necesității de 
a menține un sistem contractual echitabil 
și un sistem de declarare a prețului la 
zahăr, împreună cu orice propuneri 
corespunzătoare;

Or. fr

Amendamentul 2128
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propunere de regulament
Articolul 158 – paragraful 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) până cel târziu la 31 decembrie 2018, 
cu privire la dezvoltarea situației de pe 
piață în sectorul zahărului, în special cu 
privire la posibila aplicare a măsurilor 
menționate la articolele 104-107 după 
dispariția sistemului de cote de producție.

Or. es

Amendamentul 2129
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 158 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) până la 31 decembrie 2013 cu privire 
la dezvoltarea situației de pe piață în 
sectorul zahărului.

Or. en

Amendamentul 2130
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 158 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) anual, cu privire la concurență și 
durabilitate în producția agricolă și în 
lanțul agricol și de aprovizionare cu 
produse alimentare.

Or. es
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Justificare

Diverse rezoluții și declarații ale PE au arătat în mod clar că competitivitatea și durabilitatea 
producției agricole depinde în mod absolut pe inexistența unor practici comerciale 
inechitabile în lanțul de producție agricol și de aprovizionare cu produse alimentare. Nu ar 
avea sens întărirea producătorilor dacă există blocaje anti-concurențiale și dacă nu se 
reușește să se contracareze practicile comerciale neloiale din perspectiva lanțului agricol și 
de aprovizionare cu produse alimentare..

Amendamentul 2131
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 158 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) până cel târziu la 31 decembrie 2017, 
cu privire la dezvoltarea pieței laptelui și a 
produselor lactate și, dacă este cazul, cu 
privire la măsurile care să fie luate pentru 
eliminarea treptată a sistemului de cote.

Or. es

Justificare

Textul este adaptat la propunerea de a reține sistemul de cote de lapte.

Amendamentul 2132
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 158 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) până la 31 decembrie 2013 cu privire 
la dezvoltarea situației de pe piață în 
sectorul vinului;

Or. en
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Amendamentul 2133
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 158 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza concluziilor evaluărilor de impact 
care urmează să fie terminate până la 31 
decembrie 2012, referitoare la sistemul de 
cote de lapte și eliminarea drepturilor de 
plantare în sectorul vinicol, Comisia 
transmite, până cel târziu la 30 iunie 
2013, o propunere referitoare la 
continuarea sau revizuirea proceselor 
pentru eliminarea cotelor și a drepturilor 
de plantare în sectorul laptelui, cel vinicol 
și cel al sfeclei de zahăr. 

Or. pt

Amendamentul 2134
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 158 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 158a
Notificări privind sectorul alcoolului etilic
(1) În privința produselor din sectorul 
alcoolului etilic, statele membre notifică 
Comisia următoarele informații:
(a) producția de alcool etilic de origine 
agricolă, exprimată în hectolitri de alcool 
pur, defalcată pe produsele producătoare 
de alcool utilizate;
(b) volumul de alcool etilic de origine 
agricolă care a fost vândut, exprimat în 
hectolitri de alcool pur, defalcat pe 
sectoare de destinație;
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(c) stocurile de alcool etilic de origine 
agricolă disponibile în statul membru la 
sfârșitului anului anterior;
(d) producția prognozată pentru anul 
curent.
Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, normele 
privind notificarea acestor informații și, 
în special, periodicitatea notificărilor și 
definirea sectoarelor de destinație.
(2) Pe baza informațiilor menționate la 
alineatul (1) și a oricăror alte informații 
disponibile, Comisia, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare și fără 
asistența comitetului menționat la 
articolul 323 alineatul (1), stabilește un 
bilanț al Uniunii pentru piața de alcool 
etilic de origine agricolă pentru anul 
precedent și o estimare de bilanț pentru 
anul în curs.
Bilanțul la nivelul Uniunii cuprinde, de 
asemenea, informații privind alcoolul 
etilic de origine neagricolă. Comisia 
stabilește, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, conținutul precis și 
modalitățile de colectare a acestor 
informații.
În sensul prezentului alineat, prin „alcool 
etilic de origine neagricolă” se înțelege 
produsele cu codurile NC 2207, 
2208 90 91 și 2208 90 99 care nu au fost 
obținute din produse agricole specifice 
enumerate în anexa I la tratat.
(3) Comisia notifică statelor membre 
bilanțurile menționate la alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 2135
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 159 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile transferate din rezerva pentru 
situații de criză din sectorul agricol, cu 
respectarea condițiilor și a procedurii 
menționate la alineatul (14) din Acordul 
Interinstituțional dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind 
cooperarea în chestiuni bugetare și buna 
gestiune financiară sunt puse la dispoziție 
pentru măsurile cărora li se aplică 
prezentul regulament pentru anul sau anii 
pentru care se solicită sprijinul suplimentar
și care sunt aplicate în condiții care 
depășesc evoluțiile normale de pe piață.

Fondurile transferate din rezerva pentru 
situații de criză din sectorul agricol, cu 
respectarea condițiilor și a procedurii 
menționate la alineatul (14) din Acordul 
Interinstituțional dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind 
cooperarea în chestiuni bugetare și buna 
gestiune financiară sunt puse la dispoziție 
pentru cheltuielile efectuate în temeiul 
capitolului I din prezenta parte pentru 
anul sau anii pentru care se solicită 
sprijinul suplimentar.

Or. en

Justificare

Finanțarea din rezerva de criză ar trebui acordată doar mecanismelor prevăzute la articolele 
154-156 din OCP unică privind măsurile excepționale.

Amendamentul 2136
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 159 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile transferate din rezerva pentru 
situații de criză din sectorul agricol, cu 
respectarea condițiilor și a procedurii 
menționate la alineatul (14) din Acordul 
Interinstituțional dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind 
cooperarea în chestiuni bugetare și buna 
gestiune financiară sunt puse la dispoziție 
pentru măsurile cărora li se aplică 
prezentul regulament pentru anul sau anii 
pentru care se solicită sprijinul suplimentar
și care sunt aplicate în condiții care 
depășesc evoluțiile normale de pe piață.

Fondurile transferate din rezerva pentru 
situații de criză din sectorul agricol, cu 
respectarea condițiilor și a procedurii 
menționate la alineatul (14) din Acordul 
Interinstituțional dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind 
cooperarea în chestiuni bugetare și buna 
gestiune financiară sunt puse la dispoziție 
pentru cheltuielile efectuate în temeiul 
capitolului I din prezenta parte pentru 
anul sau anii pentru care se solicită 
sprijinul suplimentar și care sunt aplicate în 
condiții care depășesc evoluțiile normale 
de pe piață.
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Or. en

Justificare

Finanțarea din rezerva de criză ar trebui acordată doar mecanismelor prevăzute la articolele 
154-156 din OCP unică privind măsurile excepționale. Aceste măsuri nu ar reduce 
capacitatea Comisiei de a răspunde la o criză, ci ar asigura faptul că toate fondurile sunt 
folosite pentru măsuri care merg dincolo de gestionarea normală a pieței și care sunt 
prevăzute în alte părți a OCP unică.

Amendamentul 2137
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 159 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fondurile transferate din rezerva pentru 
situații de criză în sectorul agricol, cu 
respectarea condițiilor și a procedurii 
menționate la alineatul (14) din Acordul 
Interinstituțional dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind 
cooperarea în chestiuni bugetare și buna 
gestiune financiară sunt puse la dispoziție 
pentru măsurile cărora li se aplică 
prezentul regulament pentru anul sau anii 
pentru care se solicită sprijinul suplimentar 
și care sunt aplicate în condiții care 
depășesc evoluțiile normale de pe piață.

Fondurile transferate din rezerva pentru 
situații de criză în sectorul agricol, cu 
respectarea condițiilor și a procedurii 
menționate la alineatul (14) din Acordul 
Interinstituțional dintre Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie privind 
cooperarea în chestiuni bugetare și buna 
gestiune financiară sunt puse la dispoziție 
pentru măsurile cărora li se aplică 
prezentul regulament pentru anul sau anii 
pentru care se solicită sprijinul suplimentar 
și care sunt aplicate în condiții care 
depășesc evoluțiile normale de pe piață, 
sau în cazul în care prețurile de referință 
stabilite în articolul 7 alineatul (2) indică 
o creștere substanțială a costurilor de 
producție.

Or. fr

Amendamentul 2138
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela
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Propunere de regulament
Articolul 159 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia definește condițiile în care se 
poate declara o „criză gravă a pieței” și 
care vor determina adoptarea unor 
măsuri excepționale în plus față de 
măsurile obișnuite publice și private de 
gestionare a pieței și de disponibilitatea 
automată a fondurilor din rezerva de 
criză.

Or. es

Amendamentul 2139
Brian Simpson

Propunere de regulament
Articolul 159 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, fondurile se transferă pentru 
orice fel de cheltuieli în temeiul:

eliminat

(a) părții II titlul I capitolul I;
(b) părții III capitolul VI și
(c) capitolului I din prezenta parte.

Or. en

Justificare

Finanțarea din rezerva de criză ar trebui acordată doar mecanismelor prevăzute la articolele 
154-156 din OCP unică privind măsurile excepționale.

Amendamentul 2140
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 159 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, fondurile se transferă pentru 
orice fel de cheltuieli în temeiul:

eliminat

(a) părții II titlul I capitolul I;
(b) părții III capitolul VI și
(c) capitolului I din prezenta parte.

Or. en

Amendamentul 2141
Ulrike Rodust, Åsa Westlund, Brian Simpson, Christel Schaldemose, Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 159 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) părții III capitolul VI și eliminat

Or. en

Amendamentul 2142
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 159 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) secțiunilor 3 și 4 din partea II titlul I 
capitolul II.

Or. es

Amendamentul 2143
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 159 – paragraful 2 – litera c a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) secțiunilor 3 și 4 din partea II titlul I 
capitolul II. 

Or. it

Amendamentul 2144
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 159 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) secțiunilor 3 și 4 din partea II titlul I 
capitolul II. 

Or. it

Amendamentul 2145
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 159 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) secțiunii 3 din partea II titlul I 
capitolul II.

Or. es

Amendamentul 2146
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 159 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate decide, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare și prin 
derogare de la al doilea paragraf din 
prezentul articol, ca transferurile de 
fonduri să nu se realizeze pentru anumite 
cheltuieli menționate la litera (b) de la 
paragraful respectiv, dacă cheltuielile țin 
de gestionarea obișnuită a pieței. Actele 
de punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Finanțarea din rezerva de criză ar trebui acordată doar mecanismelor prevăzute la articolele 
154-156 din OCP unică privind măsurile excepționale.

Amendamentul 2147
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 159 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate decide, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare și prin 
derogare de la al doilea paragraf din 
prezentul articol, ca transferurile de 
fonduri să nu se realizeze pentru anumite 
cheltuieli menționate la litera (b) de la 
paragraful respectiv, dacă cheltuielile țin 
de gestionarea obișnuită a pieței. Actele 
de punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2148
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 159 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate decide, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare și prin
derogare de la al doilea paragraf din 
prezentul articol, ca transferurile de 
fonduri să nu se realizeze pentru anumite 
cheltuieli menționate la litera (b) de la 
paragraful respectiv, dacă cheltuielile țin 
de gestionarea obișnuită a pieței. Actul de 
punere în aplicare respectiv este adoptat 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).

Prin derogare de la prezentul articol al 
doilea paragraf, se conferă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 astfel încât
să nu se realizeze transferuri de fonduri
pentru anumite cheltuieli menționate la 
litera (b) de la paragraful respectiv dacă 
cheltuielile țin de gestionarea obișnuită a 
pieței.

Or. de

Amendamentul 2149
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 160 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegările de competențe menționate în 
prezentul regulament sunt atribuite 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament.

(2) Delegările de competențe menționate în 
prezentul regulament sunt atribuite 
Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de 
la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament. Comisia elaborează un raport 
referitor la utilizarea competențele 
delegate cu cel puțin nouă luni înainte de 
sfârșitul perioadei de cinci ani. Delegarea 
de competențe se prelungește cu perioade 
de timp suplimentare de cinci ani, cu 
condiția ca Parlamentul European și
Consiliul să aprobe prelungirea respectivă 
cu minimum trei luni înainte de 
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încheierea fiecărei perioade.
În acest scop, Parlamentul European 
hotărăște cu majoritatea membrilor care îl 
compun, iar Consiliul cu majoritate 
calificată.

Or. de

Justificare

Parlamentul European ar trebui să confirme în mod activ delegarea de competențe către 
Comisie și nu ar trebui să fie necesar să poarte o luptă internă pentru a-și revendica propriile 
prerogative legislative.

Amendamentul 2150
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 160 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegările de competențe menționate în 
prezentul regulament sunt atribuite 
Comisiei pentru o perioadă de timp 
nedeterminată de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament.

(2) Delegările de competențe menționate în 
prezentul regulament sunt atribuite 
Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de 
la data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Comisia elaborează un raport referitor la 
utilizarea competențele delegate cu cel 
puțin nouă luni înainte de sfârșitul 
perioadei de cinci ani. Delegarea de 
competențe se prelungește tacit cu 
perioade de timp suplimentare de cinci 
ani, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul 
ridică obiecțiuni la prelungirea respectivă 
cu minimum trei luni înainte de 
încheierea fiecărei perioade.

Or. de

Amendamentul 2151
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Propunere de regulament
Articolul 162 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 
alineatul (4) al treilea paragraf din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 .

Or. es

Justificare

Această adăugire acordă statelor membre mai multă siguranță juridică

Amendamentul 2152
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 163 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, următoarele dispoziții din 
Regulamentul (UE) nr. [COM (2010) 799]
continuă să se aplice:

Cu toate acestea, următoarele dispoziții din 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
continuă să se aplice:

Or. es

Amendamentul 2153
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 163 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, următoarele dispoziții din 
Regulamentul (UE) nr. [COM (2010) 799]
continuă să se aplice:

Cu toate acestea, următoarele dispoziții din 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
continuă să se aplice:
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Or. en

Amendamentul 2154
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 163 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, următoarele dispoziții din 
Regulamentul (UE) nr. [COM (2010) 799]
continuă să se aplice:

Cu toate acestea, următoarele dispoziții din 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
continuă să se aplice:

Or. fr

Amendamentul 2155
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 163 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, următoarele dispoziții din 
Regulamentul (UE) nr. [COM (2010) 799]
continuă să se aplice:

Cu toate acestea, următoarele dispoziții din 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007
continuă să se aplice:

Or. pl

Amendamentul 2156
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 163 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește sectorul zahărului, 
partea II titlul I articolele 248 și 260-262 
și anexa III partea II până la sfârșitul 
anului de comercializare 2014/2015 pentru 

(a) în ceea ce privește sectorul zahărului, 
toate dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 
1234/2007 și toate normele de aplicare 
asociate până la sfârșitul anului de 



AM\909523RO.doc 39/93 PE494.489v01-00

RO

zahăr, la 30 septembrie 2015; comercializare 2014/2015 pentru zahăr, la 
30 septembrie 2015; Articolul 51 din 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 nu se 
mai aplică de la 1 ianuarie 2014.

Or. fr

Amendamentul 2157
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 163 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește sectorul zahărului, 
partea II titlul I articolele 248 și 260-262 
și anexa III partea II până la sfârșitul 
anului de comercializare 2014/2015 pentru 
zahăr, la 30 septembrie 2015;

(a) în ceea ce privește sectorul zahărului, 
toate dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 
1234/2007 și toate normele de aplicare 
asociate până la sfârșitul anului de 
comercializare 2014/2015 pentru zahăr, la 
30 septembrie 2015;

Or. en

Amendamentul 2158
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 163 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în privința sectorului vitivinicol: în ceea 
ce privește sectorul zahărului, partea II 
titlul I articolele 248 și 260-262 și anexa 
III partea II până la sfârșitul anului de 
comercializare 2014/2015 pentru zahăr, la 
30 septembrie 2015;

(a) în ceea ce privește sectorul zahărului, 
toate dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 
1234/2007 și toate dispozițiile de aplicare 
asociate până la sfârșitul anului de 
comercializare 2014/2015 pentru zahăr, la 
30 septembrie 2015;

Or. pl
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Amendamentul 2159
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 163 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește sectorul zahărului, 
partea II titlul I articolele 248 și 260-262 și 
anexa III partea II până la sfârșitul anului 
de comercializare 2014/2015 pentru zahăr, 
la 30 septembrie 2015;

(a) în ceea ce privește sectorul zahărului, 
partea II titlul I articolele 248 și 260-262 și 
anexa III partea II până la sfârșitul anului 
de comercializare 2016/2017 pentru zahăr, 
la 30 septembrie 2017;

Or. en

Justificare

Extinderea cu doi ani a regimului cotelor garantează o tranziție ușoară pentru sector. 
Extinderea ar trebui limitată la doi ani pentru a crește competitivitatea sectorului zahărului.

Amendamentul 2160
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 163 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește sectorul zahărului, 
partea II titlul I articolele 248 și 260-262 și 
anexa III partea II până la sfârșitul anului 
de comercializare 2014/2015 pentru zahăr, 
la 30 septembrie 2015;

(a) în ceea ce privește sectorul zahărului, 
partea II titlul I articolele 248 și 260-262 și 
anexa III partea II până la sfârșitul anului 
de comercializare 2016/2017 pentru zahăr, 
la 30 septembrie 2017;

Or. en

Justificare

Extinderea cu doi ani a regimului cotelor garantează o tranziție ușoară pentru sector. 
Extinderea ar trebui limitată la doi ani pentru a crește competitivitatea sectorului zahărului.

Amendamentul 2161
Vicky Ford
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Propunere de regulament
Articolul 163 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește sectorul zahărului, 
partea II titlul I articolele 248 și 260-262 și 
anexa III partea II până la sfârșitul anului 
de comercializare 2014/2015 pentru zahăr, 
la 30 septembrie 2015;

(a) în ceea ce privește sectorul zahărului, 
care face obiectul unei evaluări de impact 
a Comisiei Europene care ține seama de 
piețele globale ale trestiei de zahăr și ale 
sfeclei de zahăr, partea II titlul I articolele 
248 și 260-262 și anexa III partea II până la 
sfârșitul anului de comercializare 
2014/2015 pentru zahăr, la 30 septembrie 
2015 sau, în caz de circumstanțe 
excepționale evidențiate de evaluarea de 
impact, până cel târziu la sfârșitul anului 
2020, și ar trebui să fie însoțit de 
eliminarea tarifelor la import în cazul 
trestiei de zahăr;

Or. en

Amendamentul 2162
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 163 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispozițiile privind sistemul de limitare 
a producției de lapte stabilit în partea II 
titlul I capitolul III, până la 31 martie 
2015;

eliminat

Or. es

Justificare

Sistemul curent de cote de lapte ar trebui păstrat, fără posibilitatea de a crește producția 
totală de lapte în UE.
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Amendamentul 2163
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 163 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispozițiile privind sistemul de limitare 
a producției de lapte stabilit în partea II 
titlul I capitolul III, până la 31 martie 
2015;

eliminat

Or. es

Justificare

Eliminarea este necesară pentru a adapta textul la reținerea sistemului de cote de lapte.

Amendamentul 2164
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 163 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în privința sectorului vitivinicol: eliminat
(i) articolele 82-87 în ceea ce privește 
suprafețele menționate la articolul 82 
alineatul (2) care nu au fost încă defrișate 
și în ceea ce privește suprafețele 
menționate la articolul 83 alineatul (1) 
care nu au fost regularizate, până ce 
aceste zone vor fi defrișate sau 
regularizate,
(ii) regimul tranzitoriu al drepturilor de 
plantare stabilit în partea II titlul I 
capitolul III secțiunea V subsecțiunea II, 
până la 31 decembrie 2015 sau, în măsura 
în care este necesar pentru ca orice 
decizie luată de statele membre să aibă 
efect în temeiul articolului 89 alineatul 
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(5), până la 31 decembrie 2018;

Or. es

Justificare

Sistemul actual de drepturi de plantare a viței de vie, precum și plafonul global de producție 
în UE trebuie menținute.

Amendamentul 2165
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 163 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) regimul tranzitoriu al drepturilor de 
plantare stabilit în partea II titlul I 
capitolul III secțiunea V subsecțiunea II, 
până la 31 decembrie 2015 sau, în măsura 
în care este necesar pentru ca orice 
decizie luată de statele membre să aibă 
efect în temeiul articolului 89 alineatul 
(5), până la 31 decembrie 2018;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 2166
Dominique Vlasto, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Propunere de regulament
Articolul 163 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) regimul tranzitoriu al drepturilor de 
plantare stabilit în partea II titlul I 
capitolul III secțiunea V subsecțiunea II, 
până la 31 decembrie 2015 sau, în măsura 
în care este necesar pentru ca orice 
decizie luată de statele membre să aibă 
efect în temeiul articolului 89 alineatul 
(5), până la 31 decembrie 2018;

eliminat
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Or. fr

Justificare

Din motive economice, sociale și de mediu, în interesul conservării tradițiilor, în lumina 
politicii de amenajare a teritoriului în zonele rurale cu tradiție viticolă și în afară de cerințele 
de menținere a diversității, a prestigiului și a calității produselor vitivinicole europene, 
sistemul actual al drepturilor de plantare în sectorul viticol ar trebui menținut.

Amendamentul 2167
Jean-Paul Gauzès

Propunere de regulament
Articolul 163 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) primul și al doilea paragraf de la 
articolul 293 până la sfârșitul anului de 
comercializare 2013/2014 pentru zahăr;

(e) primul și al doilea paragraf de la 
articolul 182 alineatul (3) până la sfârșitul 
anului de comercializare 2013/2014 pentru 
zahăr;

Or. fr

Amendamentul 2168
Younous Omarjee

Propunere de regulament
Articolul 163 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) primul și al doilea paragraf de la 
articolul 293 până la sfârșitul anului de 
comercializare 2013/2014 pentru zahăr;

(e) primul și al doilea paragraf de la 
articolul 182 alineatul (3) până la sfârșitul 
anului de comercializare 2018/2019 pentru 
zahăr;

Or. fr

Amendamentul 2169
Jean-Paul Gauzès
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Propunere de regulament
Articolul 165 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, articolele 7, 16 și 101 și 
anexa III, în ceea ce privește sectorul 
zahărului, se aplică numai după sfârșitul 
anului de comercializare 2014/2015 
pentru zahăr, la 1 octombrie 2015.

Cu toate acestea, în ceea ce privește 
sectorul zahărului:

(a) articolele 7, 16 și 17a și anexa III se 
aplică doar de la începutul anului de 
comercializare 2015/2016, la 1 octombrie 
2015;
(b) articolele 106-108, 113b și secțiunea 
3a din partea II titlul II capitolul III, în 
ceea ce privește sectorul zahărului, se 
aplică numai de la sfârșitul anului de 
comercializare 2019/2020, la 1 octombrie 
2020, fără a aduce atingere articolului 
158 litera (bb).

Or. fr

Amendamentul 2170
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 165 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, articolele 7, 16 și 101 și 
anexa III, în ceea ce privește sectorul
zahărului, se aplică numai după sfârșitul 
anului de comercializare 2014/2015 
pentru zahăr, la 1 octombrie 2015.

Cu toate acestea, în ceea ce privește
sectorul cerealelor:

(a) articolele 7, 16 și 17a și anexa III se 
aplică doar de la începutul anului de 
comercializare 2015/2016 pentru zahăr, la 
1 octombrie 2015;
(b) articolele 106-108, 113b și secțiunea 
3a din partea II titlul II capitolul III, în 
ceea ce privește sectorul zahărului, se 
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aplică numai după sfârșitul anului de 
comercializare 2019/2020 pentru zahăr, la 
1 octombrie 2020, fără a aduce atingere 
articolului 158 litera (bb).

Or. pl

Amendamentul 2171
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Articolul 165 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, articolele 7, 16 și 101 și 
anexa III, în ceea ce privește sectorul 
zahărului, se aplică numai după sfârșitul
anului de comercializare 2014/2015 pentru 
zahăr, la 1 octombrie 2015.

Cu toate acestea, articolele 7, 16 și 17a și 
anexa III, în ceea ce privește sectorul 
zahărului, se aplică numai de la începutul
anului de comercializare 2015/2016 pentru 
zahăr, la 1 octombrie 2015.

Articolele 106-108, 113b și secțiunea 3a 
[C1] din partea II titlul II capitolul III, în 
ceea ce privește sectorul zahărului, se 
aplică numai după sfârșitul anului de 
comercializare 2019/2020 pentru zahăr, la 
1 octombrie 2020, fără a aduce atingere 
articolului 158 litera (bb).

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește evitarea unei situații în care un an de comercializare este 
acoperit de două cadre juridice și este necesar să se asigure claritatea juridică și stabilitatea 
piețelor. Amendamentul prezintă în detaliu care dintre dispozițiile orizontale ar trebui să se 
aplice cărei perioade, lucru care explică referința la articole diferite pentru perioadele 
începând cu 2015 și cele începând cu 2020.

Amendamentul 2172
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 165 – alineatul 1 – paragraful 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, articolele 7, 16 și 101 și 
anexa III, în ceea ce privește sectorul 
zahărului, se aplică numai după sfârșitul 
anului de comercializare 2014/2015 pentru 
zahăr, la 1 octombrie 2015.

Cu toate acestea, articolul 101, în ceea ce 
privește sectorul zahărului, se aplică numai 
după sfârșitul anului de comercializare
2019/2020 pentru zahăr, la 1 octombrie
2020.

Or. es

Justificare

Considerăm că articolul 101 ar trebui să se aplice după expirarea schemei de cote pentru 
zahăr, adică la sfârșitul anului de comercializare 2019/2020.

Amendamentul 2173
Albert Deß, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 165 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, articolele 7, 16 și 101 și 
anexa III, în ceea ce privește sectorul 
zahărului, se aplică numai după sfârșitul 
anului de comercializare 2014/2015 pentru 
zahăr, la 1 octombrie 2015.

Cu toate acestea, articolele 7, 16 și 101 și 
anexa III, în ceea ce privește sectorul 
zahărului, se aplică cel puțin până la
sfârșitul anului de comercializare
2019/2020 pentru zahăr, la 1 octombrie
2020.

Or. de

Amendamentul 2174
Marian-Jean Marinescu

Propunere de regulament
Articolul 165 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, articolele 7, 16 și 101 și 
anexa III, în ceea ce privește sectorul 
zahărului, se aplică numai după sfârșitul 

Cu toate acestea, articolele 7, 16 și 101 și 
anexa III, în ceea ce privește sectorul 
zahărului, se aplică numai după sfârșitul 
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anului de comercializare 2014/2015 pentru 
zahăr, la 1 octombrie 2015.

anului de comercializare 2016/2017 pentru 
zahăr, la 1 octombrie 2017.

Or. en

Justificare

Extinderea cu doi ani a regimului cotelor garantează o tranziție ușoară pentru sector. 
Extinderea ar trebui limitată la doi ani pentru a crește competitivitatea sectorului zahărului.

Amendamentul 2175
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 165 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, articolele 7, 16 și 101 și 
anexa III, în ceea ce privește sectorul 
zahărului, se aplică numai după sfârșitul 
anului de comercializare 2014/2015 pentru 
zahăr, la 1 octombrie 2015.

Cu toate acestea, articolele 7, 16 și 101 și 
anexa III, în ceea ce privește sectorul 
zahărului, se aplică numai după sfârșitul 
anului de comercializare 2016/2017 pentru 
zahăr, la 1 octombrie 2017.

Or. en

Justificare

Extinderea cu doi ani a regimului cotelor garantează o tranziție ușoară pentru sector. 
Extinderea ar trebui limitată la doi ani pentru a crește competitivitatea sectorului zahărului.

Amendamentul 2176
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 165 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, articolele 7, 16 și 101 și 
anexa III, în ceea ce privește sectorul 
zahărului, se aplică numai după sfârșitul 
anului de comercializare 2014/2015 pentru 
zahăr, la 1 octombrie 2015.

Cu toate acestea, articolele 7 și 16 se aplică 
numai după sfârșitul anului de 
comercializare 2014/2015 pentru zahăr, la 
1 octombrie 2015.
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Or. fr

Justificare

Ține seama de dispozițiile existente referitoare la zahăr aplicabile până la 30 septembrie 
2015 și de elementele principale ale OCP unică pentru zahăr, inclusiv de prețurile de 
referință și de sprijinul pentru depozitarea privată, care ar trebui extins până în 2020.

Amendamentul 2177
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 165 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, articolele 7, 16 și 101 și 
anexa III, în ceea ce privește sectorul 
zahărului, se aplică numai după sfârșitul 
anului de comercializare 2014/2015 pentru 
zahăr, la 1 octombrie 2015.

Cu toate acestea, articolele 7 și 16 se aplică 
numai după sfârșitul anului de 
comercializare 2014/2015 pentru zahăr, la 
1 octombrie 2015.

Or. pl

Amendamentul 2178
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – partea V – rând de produse (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ex 1204 99 15 – semințe de cânepă 
destinate însămânțării

Or. fr

Amendamentul 2179
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi
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Propunere de regulament
Anexa I – partea IX – rând de produse (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

0714201
Batate, proaspete, întregi, destinate 
consumului alimentar

Or. it

Amendamentul 2180
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Anexa I – partea XXI – rând de produse (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alcoolul brut cu un conținut de alcool 
mai mic de 96% în volum care menține 
calitățile organoleptice asociate cu 
materiile prime de bază utilizate pentru 
producția sa este considerat alcool etilic 
în sensul punctului 1 cu condiția ca 
alcoolul brut respectiv, după procesare 
ulterioară, să fie pus pe piață sau folosit 
ca alcool etilic în sensul punctului 1.

Or. de

Amendamentul 2181
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Anexa II – partea I a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ia. NORME DETALIATE PRIVIND 
TRANSFERUL DE COTE DE ZAHĂR 
SAU DE IZOGLUCOZĂ ÎN 
CONFORMITATE CU ARTICOLUL 
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101k
I
În sensul prezentei anexe:
(a) „fuziune de întreprinderi” înseamnă 
reuniunea într-o întreprindere unică a 
două sau mai multe întreprinderi;
(b) „cesionarea unei întreprinderi” 
înseamnă transferarea sau absorbția 
patrimoniului unei întreprinderi care 
beneficiază de cote, în beneficiul uneia 
sau mai multor întreprinderi;
(c) „cesionarea unei fabrici” înseamnă 
transferarea proprietății unei unități 
tehnice cu toate instalațiile necesare 
fabricării produsului în cauză uneia sau 
mai multor întreprinderi, antrenând 
absorbția parțială sau totală a producției 
întreprinderii care își transferă 
proprietatea;
(d) „închirierea unei fabrici” înseamnă 
contractul de închiriere al unei unități 
tehnice cu toate instalațiile necesare 
fabricării zahărului, în vederea 
exploatării sale, încheiat pe o durată de 
cel puțin trei ani de comercializare 
consecutivi, și pe care părțile se angajează 
să nu îl rezilieze înaintea celui de-al 
treilea an, cu o întreprindere stabilită în 
același stat membru unde este localizată și 
fabrica în cauză dacă, după ce închirierea 
produce efecte, întreprinderea care ia în 
chirie fabrica de mai sus poate fi 
considerată ca o singură întreprindere 
producătoare de zahăr pentru toată 
producția.
II
1. În caz de fuziune sau de cesionare a 
unor întreprinderi producătoare de zahăr 
și în cazul cesionării unor fabrici 
producătoare de zahăr, cotele sunt 
modificate după cum urmează:
(a) în cazul fuziunii de întreprinderi 
producătoare de zahăr, statele membre 
atribuie întreprinderii rezultate din 
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fuziune o cotă egală cu suma cotelor 
atribuite anterior fuziunii întreprinderilor 
producătoare de zahăr în cauză;
(b) în cazul cesionării unei întreprinderi 
producătoare de zahăr, statul membru 
atribuie pentru producția de zahăr 
întreprinderii cesionare cota 
întreprinderii cesionate sau, dacă sunt 
mai multe întreprinderi cesionare, 
atribuirea se face în proporția cantităților 
de producție de zahăr absorbit de fiecare 
dintre ele;
(c) în cazul înstrăinării unei fabrici de 
zahăr, statul membru diminuează cota 
întreprinderii care transferă proprietatea 
fabricii și mărește cota întreprinderii sau 
întreprinderilor producătoare de zahăr 
care cumpără fabrica în cauză 
proporțional cu producția absorbită.
2. În caz de închidere a unei întreprinderi 
producătoare de zahăr, în circumstanțe 
care diferă de cele menționate la punctul 
1, statul membru poate aloca partea de 
cote implicate în această închidere uneia 
sau mai multor întreprinderi 
producătoare de zahăr.
3. În caz de închiriere a unei fabrici care 
aparține unei întreprinderi producătoare 
de zahăr, statul membru poate diminua 
cota întreprinderii care oferă această 
fabrică pentru închiriere și poate atribui 
partea cu care s-a diminuat cota 
întreprinderii care închiriază fabrica 
pentru a produce zahăr.
În cazul în care contractul de închiriere 
este reziliat în timpul perioadei de trei ani 
de comercializare menționată la punctul I 
litera (d), adaptarea cotei în temeiul 
primului paragraf de la prezentul punct 
este anulată retroactiv de către statul 
membru de la data la care contractul de 
închiriere a produs efecte. Cu toate 
acestea, în cazul în care contractul 
încetează din motive de forță majoră, 
statul membru nu este obligat să anuleze 
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adaptarea.
4. În cazul în care o întreprindere 
producătoare de zahăr nu mai este în 
măsură să asigure respectarea obligațiilor 
sale care decurg din legislația Uniunii 
privind producătorii de sfeclă sau de 
trestie de zahăr în cauză, iar această 
situație a fost constatată de către 
autoritățile competente ale statului 
membru respectiv, acesta poate atribui, 
pentru unul sau mai mulți ani de 
comercializare, partea de cote în cauză 
uneia sau mai multor întreprinderi 
producătoare de zahăr proporțional cu 
volumul de producție absorbit.
III
În caz de fuziune sau de cesionare a unor 
întreprinderi producătoare de izoglucoză 
sau de cesionare a unei fabrici 
producătoare de izoglucoză, statul 
membru poate atribui cotele în cauză 
pentru producerea de izoglucoză uneia 
sau mai multor întreprinderi, fie că 
acestea beneficiază de cote de producție, 
fie că nu beneficiază.
IV
Măsurile luate în temeiul secțiunilor II și 
III pot să fie aplicate doar în cazul în care 
sunt îndeplinite condițiile următoare:
(a) se ține seama de interesele fiecărei 
părți implicate;
(b) statul membru în cauză le consideră 
ca fiind de natură să amelioreze structura 
sectoarelor de producție de sfeclă sau de 
trestie de zahăr și de producție de zahăr;
(c) se referă la întreprinderi stabilite pe 
teritoriul pentru care cota se stabilește în 
anexa IIIb.
V
În cazul în care fuziunea sau cesionarea 
intervine între 1 octombrie și 30 aprilie 
din anul următor, măsurile menționate în 
secțiunile II și III produc efecte pentru 
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anul de comercializare în curs.
În cazul în care fuziunea sau cesionarea 
intervine între 1 mai și 30 septembrie în 
același an, măsurile menționate în 
secțiunile II și III produc efecte în anul 
de comercializare următor.
VI
În cazul aplicării secțiunilor II și III, 
statele membre comunică Comisiei cotele 
modificate, în termen de 15 zile de la 
expirarea termenelor menționate în 
secțiunea V.

Or. pl

Amendamentul 2182
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Anexa II – partea I a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea Ia: Definiții privind sectorul 
zahărului
„Rafinărie cu activitate permanentă” 
înseamnă o unitate de producție:
(a) a cărei unică activitate constă în 
rafinarea zahărului brut din trestie, 
importat; și
(b) în ceea ce privește zahărul, care nu 
combină rafinarea zahărului brut din 
trestie de zahăr cu vreo altă activitate.
O unitate de producție care a rafinat o 
cantitate de cel puțin 15 000 de tone de 
zahăr brut din trestie importat pentru 
rafinare în anul de comercializare 
2004/2005 este considerată și rafinărie cu 
activitate permanentă.

Or. en
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Amendamentul 2183
Sandra Kalniete

Propunere de regulament
Anexa II – partea IV – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „Bovine adulte” înseamnă bovinele cu 
vârsta de cel puțin opt luni.

2. „Bovine adulte” înseamnă bovinele cu 
vârsta de cel puțin 12 luni.

Or. en

Amendamentul 2184
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Anexa II – partea IV – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „Bovine adulte” înseamnă bovinele cu 
vârsta de cel puțin opt luni.

2. „Bovine adulte” înseamnă bovinele cu 
vârsta de cel puțin 12 luni.

Or. pl

Justificare

Określenie granicy definicji bydła dorosłego na 8 miesięcy, jak proponuje Komisja, 
spowoduje, że będziemy mieć do czynienia z podwójną klasyfikacją. Mięso pochodzące z 
bydła w wieku od 8 do 12 miesięcy będzie więc jednocześnie młodą wołowiną oraz mięsem z 
bydła dorosłego. Jednocześnie ujęcie w definicji bydła dorosłego tzw. „młodej wołowiny”, tj. 
mięsa pochodzącego od bydła w wieku 8-12 miesięcy spowoduje, że kategoria „Z” (młoda 
wołowina) zostanie włączona do systemu raportowania cen, co spowoduje sztuczne zawyżenie 
średniej ceny. Dotyczy to szczególnie tych krajów, w których istnieje rynek młodej wołowiny.
Może to wpłynąć negatywnie na reprezentatywność ceny UE.

Amendamentul 2185
Juozas Imbrasas

Propunere de regulament
Anexa II – partea IV – punctul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „Bovine adulte” înseamnă bovinele cu 
vârsta de cel puțin opt luni.

2. „Bovine adulte” înseamnă bovinele cu 
vârsta de cel puțin 12 luni.

Or. lt

Amendamentul 2186
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Anexa II – partea VIII – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „Miere” înseamnă substanța dulce 
naturală produsă de albinele din specia 
Apis mellifera din nectarul de plante sau 
din secrețiile care provin din părțile vii ale 
plantelor sau din excreții produse pe 
acestea de insectele care se hrănesc cu seva 
plantelor, pe care le colectează, le 
transformă prin combinarea cu substanțe 
proprii speciale, le depun, le deshidratează, 
le depozitează și le lasă la maturat în 
fagurii stupului.

1. „Miere” înseamnă substanța dulce 
naturală produsă de albinele din specia 
Apis mellifera din nectarul de plante sau 
din secrețiile care provin din părțile vii ale 
plantelor sau din excreții produse pe 
acestea de insectele care se hrănesc cu seva 
plantelor, pe care le colectează, le 
transformă prin combinarea cu substanțe 
proprii speciale, le depun, le deshidratează, 
le depozitează și le lasă la maturat în 
fagurii stupului. Mierea constă, în 
principal, din diverse zaharuri, în 
principal din fructoză și glucoză, precum 
și din alte substanțe cum ar fi acizi 
organici, enzime și particule solide 
apărute în urma colectării mierii, inclusiv 
polen, deși niciuna dintre aceste substanțe 
și particule nu poate fi considerată 
ingredient al mierii.

Or. es

Amendamentul 2187
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Anexa II – partea VIII – punctul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „Miere” înseamnă substanța dulce 
naturală produsă de albinele din specia 
Apis mellifera din nectarul de plante sau 
din secrețiile care provin din părțile vii ale 
plantelor sau din excreții produse pe 
acestea de insectele care se hrănesc cu seva 
plantelor, pe care le colectează, le 
transformă prin combinarea cu substanțe 
proprii speciale, le depun, le deshidratează, 
le depozitează și le lasă la maturat în 
fagurii stupului.

1. „Miere” înseamnă substanța dulce 
naturală produsă de albinele din specia 
Apis mellifera din nectarul de plante sau 
din secrețiile care provin din părțile vii ale 
plantelor sau din excreții produse pe 
acestea de insectele care se hrănesc cu seva 
plantelor, pe care le colectează, le 
transformă prin combinarea cu substanțe 
proprii speciale, le depun, le deshidratează, 
le depozitează și le lasă la maturat în 
fagurii stupului. Mierea constă, în 
principal, din diverse zaharuri, în 
principal din fructoză și glucoză, precum 
și din alte substanțe cum ar fi acizi 
organici, enzime și particule solide 
apărute în urma colectării mierii, inclusiv 
polen, deși niciuna dintre aceste substanțe 
și particule nu poate fi considerată 
ingredient al mierii.

Or. es

Justificare

Această modificare a definiției mierii detaliază descrierea produsului. Trebuie să se facă 
referire în mod specific la substanțele de bază care compun mierea.

Amendamentul 2188
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Anexa II – partea VIII – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „Produse apicole” înseamnă mierea, 
ceara de albine, lăptișorul de matcă, 
propolisul sau polenul.

2. „Produse apicole” înseamnă mierea, 
ceara de albine, lăptișorul de matcă, 
propolisul și polenul.

„Ceară de albine” înseamnă materia 
naturală de natură lipidică pregătită din 
secrețiile glandelor cerifere ale albinelor 
lucrătoare din specia Apis mellifera și 
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folosită pentru confecționarea fagurilor.
„Lăptișor de matcă” înseamnă substanța 
naturală secretată de glandele 
hipofaringiene și mandibulare ale
albinelor doică din specia Apis mellifera, 
concepute pentru a hrăni larvele și matca 
și la care nu se poate adăuga nicio altă 
substanță.
„Propolis” înseamnă substanța colectată 
din anumite plante și mai apoi 
transformată de albinele lucrătoare din 
specia Apis mellifera, la care se adaugă 
secreții proprii (în special ceară și secreții 
salivare) pentru a fi folosită drept mortar.
„Polen” înseamnă o substanță compactă, 
mai mult sau mai puțin sferică, rezultată 
în urma aglutinării gameților masculini ai 
florilor prin folosirea nectarului, a 
secrețiilor salivare și a acțiunii mecanice 
a celei de-a treia perechi de picioare ale 
albinelor lucrătoare din specia Apis 
mellifera, materie care este colectată și 
transformată sub formă de biluțe de polen 
pentru a fi depozitată și apoi conservată în 
stup, la care nu se poate adăuga nicio altă 
substanță.
„Păstura sau pâinea albinelor” înseamnă 
biluțe de polen împrăștiate de albine în 
alveole ale fagurelui care au trecut printr-
o serie anume de transformări naturale 
prin prezența enzimelor și a 
microorganismelor; polenul poate fi 
acoperit de miere.

Or. es

Justificare

It is vital to define apiculture products.

Amendamentul 2189
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propunere de regulament
Anexa II – partea VIII – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „Produse apicole” înseamnă mierea, 
ceara de albine, lăptișorul de matcă, 
propolisul sau polenul.

2. „Produse apicole” înseamnă mierea, 
ceara de albine, lăptișorul de matcă, 
propolisul și polenul.

Or. es

Amendamentul 2190
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Anexa II – partea VIII – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Definițiile produselor apicole trebuie 
stabilite la nivelul UE:
- Lăptișor de matcă
Substanță naturală secretată de glandele 
hipofaringiene și mandibulare ale 
albinelor doică (Apis mellifera). Este 
folosită în principal pentru hrănirea 
larvelor și a mătcilor; este un produs 
proaspăt, natural și neprocesat. Poate fi 
filtrată (fără ultrafiltrare), dar fără 
adăugarea vreunei alte substanțe.
- Granule de polen:
Granulele de polen acumulate culese de 
albinele lucrătoare din specia Apis 
mellifera și apoi compactate de picioarele 
din spate cu ajutorul mierii și/sau al 
nectarului și al secrețiilor albinelor. 
Reprezintă sursa de proteine a coloniei; 
produsul este natural, nu conține aditivi și 
este recoltat la intrarea în stup.
- Păstură sau „pâinea albinelor”:
Granule de polen introduse în alveole de 
fagure de albine și care sunt transformate 
prin procese naturale care determină 
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prezența unor enzime și a unei microbiote 
comensale. Este folosită de albinele doică 
pentru a hrăni roiul. Nu poate conține 
aditivi, cu excepția cerii din alveolele 
fagurelui.
- Ceară de albine:
Substanță constituită doar din secrețiile 
glandelor cerifere ale albinelor lucrătoare 
ale speciei Apis Mellifera, folosită pentru 
construcția fagurilor.
- Propolis:
Rășină de origine exclusiv naturală și 
vegetală, recoltată de albinele lucrătoare 
din specia Apis mellifera din anumite 
surse vegetale, la care se adaugă propria 
lor secreție (în special ceară și secreții 
salivare), care va fi folosită pentru 
protecția stupului.
- Venin de albină:
Secreție a glandei de venin a albinei, 
folosită de albine pentru a se apăra de cei 
care atacă stupul.

Or. en

Amendamentul 2191
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Anexa II – partea VIII – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Definiția produselor apicole
- Lăptișor de matcă
Substanță naturală secretată de glandele 
hipofaringiene și mandibulare ale 
albinelor doică (Apis mellifera). Este 
folosită în principal pentru hrănirea 
larvelor și a mătcilor; este un produs 
proaspăt, natural și neprocesat. Poate fi 
filtrată (fără ultrafiltrare), dar fără 
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adăugarea vreunei alte substanțe.
- Granule de polen:
Granulele de polen acumulate culese de 
albinele lucrătoare din specia Apis 
mellifera și apoi compactate de picioarele 
din spate cu ajutorul mierii și/sau al 
nectarului și al secrețiilor albinelor. 
Reprezintă sursa de proteine a coloniei; 
produsul este natural, nu conține aditivi și 
este recoltat la intrarea în stup.
- Păstură sau „pâinea albinelor”:
Granule de polen introduse în alveole de 
fagure de albine și care sunt transformate 
prin procese naturale care determină 
prezența unor enzime și a unei microbiote 
comensale. Este folosită de albinele doică 
pentru a hrăni roiul. Nu poate conține 
aditivi, cu excepția cerii din alveolele 
fagurelui.
- Ceară de albine:
Substanță constituită doar din secrețiile
glandelor cerifere ale albinelor lucrătoare 
ale speciei Apis Mellifera, folosită pentru 
construcția fagurilor.
- Propolis:
Rășină de origine exclusiv naturală și 
vegetală, recoltată de albinele lucrătoare 
din specia Apis mellifera din anumite 
surse vegetale, la care se adaugă propria 
lor secreție (în special ceară și secreții 
salivare), care va fi folosită pentru 
protecția stupului.
- Venin de albină:
Secreție a glandei de venin a albinei, 
folosită de albine pentru a se apăra de cei 
care atacă stupul.

Or. en

Amendamentul 2192
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel
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Propunere de regulament
Anexa II – partea VIII – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Definiția produselor apicole
- Lăptișor de matcă
Substanță naturală secretată de glandele 
hipofaringiene și mandibulare ale 
albinelor doică (Apis mellifera). Este 
folosită în principal pentru hrănirea 
larvelor și a mătcilor; este un produs 
proaspăt, natural și neprocesat. Poate fi 
filtrată (fără ultrafiltrare), dar fără 
adăugarea vreunei alte substanțe.
- Granule de polen:
Granulele de polen acumulate culese de 
albinele lucrătoare din specia Apis 
mellifera și apoi compactate de picioarele 
din spate cu ajutorul mierii și/sau al 
nectarului și al secrețiilor albinelor. 
Reprezintă sursa de proteine a coloniei; 
produsul este natural, nu conține aditivi și 
este recoltat la intrarea în stup.
- Păstură sau „pâinea albinelor”:
Granule de polen introduse în alveole de 
fagure de albine și care sunt transformate 
prin procese naturale care determină 
prezența unor enzime și a unei microbiote 
comensale. Este folosită de albinele doică 
pentru a hrăni roiul. Nu poate conține 
aditivi, cu excepția cerii din alveolele 
fagurelui.
- Ceară de albine:
Substanță constituită doar din secrețiile 
glandelor cerifere ale albinelor lucrătoare 
ale speciei Apis Mellifera, folosită pentru 
construcția fagurilor.
- Propolis:
Rășină de origine exclusiv naturală și 
vegetală, recoltată de albinele lucrătoare 
din specia Apis mellifera din anumite 
surse vegetale, la care se adaugă propria 
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lor secreție (în special ceară și secreții 
salivare), care va fi folosită pentru 
protecția stupului.
- Venin de albină:
Secreție a glandei de venin a albinei, 
folosită de albine pentru a se apăra de cei 
care atacă stupul.

Or. en

Amendamentul 2193
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Anexa II – partea VIII – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. „Ceară de albine” înseamnă materia 
naturală de natură lipidică pregătită din 
secrețiile glandelor cerifere ale albinelor 
lucrătoare din specia Apis mellifera și 
folosită pentru confecționarea fagurilor.

Or. es

Amendamentul 2194
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Anexa II – partea VIII – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. „Lăptișor de matcă” înseamnă 
substanța naturală secretată de glandele 
hipofaringiene și mandibulare ale 
albinelor doică din specia Apis mellifera, 
concepute pentru a hrăni larvele și matca 
și la care nu se poate adăuga nicio altă 
substanță.

Or. es
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Amendamentul 2195
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Anexa II – partea VIII – punctul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. „Propolis” înseamnă substanța 
colectată din anumite plante și mai apoi 
transformată de albinele lucrătoare din 
specia Apis mellifera, la care se adaugă 
secreții proprii (în special ceară și secreții 
salivare) pentru a fi folosită drept mortar.

Or. es

Amendamentul 2196
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Anexa II – partea VIII – punctul 2 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. „Polen” înseamnă o substanță 
compactă, mai mult sau mai puțin sferică, 
rezultată în urma aglutinării gameților 
masculini ai florilor prin folosirea 
nectarului, a secrețiilor salivare și a 
acțiunii mecanice a celei de-a treia 
perechi de picioare ale albinelor 
lucrătoare din specia Apis mellifera, 
materie care este colectată și transformată 
sub formă de biluțe de polen pentru a fi 
depozitată și apoi conservată în stup, la 
care nu se poate adăuga nicio altă 
substanță.

Or. es
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Amendamentul 2197
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Anexa II – partea VIII – punctul 2 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2e. „Polen de fagure sau pâinea 
albinelor” înseamnă biluțe de polen 
împrăștiate de albine în alveole ale 
fagurelui care au trecut printr-o serie 
anume de transformări naturale prin 
prezența enzimelor și a 
microorganismelor; polenul poate fi 
acoperit de miere.

Or. es

Amendamentul 2198
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Anexa III a (nouă)

Anexa IIIa

GRILELE UNIUNII DE CLASIFICARE A CARCASELOR PREVĂZUTE LA 
ARTICOLUL 20A

A: Grila Uniunii de clasificare a carcaselor de bovine adulte

I. Definiții

Se aplică următoarele definiții:

1. „carcasă”: întregul corp al unui animal sacrificat, astfel cum se prezintă după 
sângerare, eviscerare și jupuire;

2. „semicarcasă”: produsul obținut prin separarea carcasei menționate la punctul 1, după 
un plan de simetrie, prin mijlocul fiecărei vertebre cervicale, dorsale, lombare și sacrale 
și prin mijlocul sternului și al simfizei ischiopubiene.

II. Categorii

Carcasele sunt împărțite în următoarele categorii:
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A: carcase de masculi tineri necastrați cu vârsta mai mică de doi ani;
B: carcase ale altor masculi necastrați;
C: carcase de masculi castrați;
D: carcase de femele care au fătat;
E: carcase ale altor femele.

III. Clasificare

Carcasele se clasifică în urma evaluării succesive a:

1. Conformației, definită după cum urmează:

Dezvoltarea profilurilor carcasei, în special ale părților esențiale ale acesteia (pulpă 
superioară, spinare, spată)

Clasa de 
conformație

Descriere

S 
Superioară

Toate profilurile foarte convexe; dezvoltare excepțională a 
musculaturii (tipul de carcasă cu mușchi dublu)

E 
Excelentă

Toate profilurile de la convexe până la foarte convexe; dezvoltare 
excepțională a musculaturii

U 
Foarte bună

Profiluri în general convexe; dezvoltare musculară foarte bună

R 
Bună

Profiluri în general drepte; dezvoltare bună a musculaturii

O 
Potrivită

Profiluri de la drepte la concave; dezvoltare medie a musculaturii

P 
Slabă

Toate profilurile de la concave până la foarte concave; dezvoltare slabă 
a musculaturii

2. Stratului de grăsime, definit după cum urmează:

Cantitatea de grăsime de pe suprafața exterioară a carcasei și din cavitatea toracică

Clasa de 
grăsime

Descriere

1 
redusă

Lipsă de grăsime până la un strat redus de grăsime

2 
subțire

Strat subțire de grăsime, carne vizibilă aproape peste tot

3 
medie

Carne, cu excepția pulpei și spatei, acoperită de grăsime aproape 
peste tot, depuneri subțiri de grăsime în cavitatea toracică

4
ridicată

Carne acoperită de grăsime, dar pulpa și spata sunt încă vizibile 
parțial, anumite depuneri distincte de grăsime în cavitatea toracică

5 
foarte ridicată

Întreaga carcasă acoperită de grăsime; depuneri mari în cavitatea 
toracică
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Statele membre sunt autorizate să subdivizeze fiecare dintre clasele prevăzute la punctele 1 
și 2 în maximum trei subcategorii.

B: Grila Uniunii de clasificare a carcaselor de porc

I. Definiții

„carcasă”: corpul unui porc după sacrificare, sângerare și eviscerare, întreg sau separat 
de-a lungul liniei mediane.

II. Clasificare

Carcasele sunt clasificate în funcție de conținutul lor estimativ de carne slabă și sunt 
împărțite în următoarele categorii:

Clase Procentul de carne slabă din greutatea carcasei
S 60 sau peste (*)
E 55 și mai multe
U 50 sau peste, dar să nu depășească 55
R 45 sau peste, dar să nu depășească 50
O 40 sau peste, dar să nu depășească 45
P sub 40
(*) [Statele membre pot introduce, pentru porcii sacrificați pe teritoriul lor, o clasă 
separată de 60% sau peste 60% de carne slabă marcată prin litera S.]

C: Grila Uniunii de clasificare a carcaselor de oaie

I. Definiții

Pentru termenii „carcasă” și „semicarcasă” se aplică definițiile prevăzute la punctul A.I.

II. Categorii

Carcasele sunt împărțite în următoarele categorii:

A: carcase de ovine cu vârsta sub 12 luni;
B: alte carcase de ovine.

III. Clasificare

1. Carcasele se clasifică prin aplicarea dispozițiilor de la punctul A.III mutatis mutandis. 
Cu toate acestea, termenul de „rotund” de la punctul A.III.1 și de la rândurile 3 și 4 din 
tabelul de la punctul A.III.2 se înlocuiește cu termenul „sfert posterior”.

2. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul 1, pentru mieii cu greutatea carcasei 
sub 13 kg, statele membre pot fi autorizate de Comisie, prin intermediul unor acte de 



PE494.489v01-00 68/93 AM\909523RO.doc

RO

punere în aplicare adoptate fără aplicarea procedurii menționate la articolul 162 
alineatele (2) sau (3), să folosească următoarele criterii de clasificare:

(a) greutatea carcasei;
(b) culoarea cărnii;
(c) strat de grăsime exterior.

Or. en

Amendamentul 2199
Luis Manuel Capoulas Santos

Propunere de regulament
Anexa III a (nouă)

ANEXA IIIA 

COTE NAȚIONALE ȘI REGIONALE DE PRODUCȚIE A ZAHĂRULUI, 
IZOGLUCOZEI ȘI SIROPULUI DE INULINĂ MENȚIONATE LA ARTICOLUL 101H  

(în tone)

State membre sau regiuni 
(1)

Zahăr 
(2)

Izoglucoză 
(3)

Sirop de 
inulină 

(4)
Belgia 676 235.0 114 580.2 0
Bulgaria 0 89 198.0
Republica Cehă 372 459.3
Danemarca 372 383.0
Germania 2 898 255.7 56 638.2
Irlanda 0
Grecia 158 702.0 0
Spania 498 480.2 53 810.2
Franța (metropolitană) 3 004 811.15 0
Departamentele franceze de peste 
mări

432 220.05

Italia 508 379.0 32 492.5
Letonia 0
Lituania 90 252.0
Ungaria 105 420.0 220 265.8
Țările de Jos 804 888.0 0 0
Belgia 351 027.4
Polonia 1 405 608.1 42 861.4
Portugalia (continentală) 100 000.0 12 500.0
Regiunea autonomă a Azorelor 9 953.0
România 104 688.8 0
Slovenia 0
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Slovacia 112 319.5 68 094.5
Finlanda 80 999.0 0
Suedia 293 186.0
Regatul Unit 1 056 474.0 0

TOTAL 13 336 741.2 690 440.8 0

Or. pt

Amendamentul 2200
Béla Glattfelder

Propunere de regulament
Anexa III a (nouă)

ANEXA IIIa

COTE NAȚIONALE ȘI REGIONALE DE PRODUCȚIE A ZAHĂRULUI, 
IZOGLUCOZEI ȘI SIROPULUI DE INULINĂ MENȚIONATE LA ARTICOLUL 101H

(în tone)

State membre sau 
regiuni

2014/15 2015/16

zahăr izoglucoză sirop de 
inulină

zahăr izoglucoză sirop de 
inulină

Belgia 676235,0 114580,2 0 676235,0 120309,2 0
Bulgaria 0 89198,0 0 93657,9
Republica Cehă 372,459,3 372,459,3
Danemarca 372,383,0 372,383,0
Germania 2898255,7 56638,2 2898255,7 59470,1
Irlanda 0 0
Grecia 158702,0 0 158702,0 0
Spania 498480,2 53810,2 498480,2 56500,7
Franța (metropolitană) 3004811,15 0 3004811,15 0
Departamentele 
franceze de peste mări

432220,05 432220,05

Italia 508379,0 32492,5 508379,0 34117,1
Letonia 0 0
Lituania 90252,0 90252,0
Ungaria 105420,0 220265,8 105420,0 231279,1
Țările de Jos 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Belgia 351027,4 351027,4
Polonia 1405608,1 42861,4 1405608,1 45004,5
Portugalia 
(continentală)

0 12500,0 0 13125

Regiunea autonomă a 
Azorelor

9953,0 9953,0

România 104688,8 0 104688,8 0
Slovenia 0 0
Slovacia 112319,5 68094,5 112319,5 71499,2
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Finlanda 80999,0 0 80999,0
Suedia 293186,0 293186,0
Regatul Unit 1056474,0 0 1056474,0
Total 13336741,2 690440,8 0 13336741,2 724962,8 0

State membre sau 
regiuni

2016/17 2017/18

zahăr izoglucoză sirop de 
inulină

zahăr izoglucoză sirop de 
inulină

Belgia 676235,0 126324,7 0 676235,0 132640,9 0
Bulgaria 0 98340,8 0 103257,8
Republica Cehă 372,459,3 372,459,3
Danemarca 372,383,0 372,383,0
Germania 2898255,7 62443,6 2898255,7 65565,8
Irlanda 0 0
Grecia 158702,0 0 158702,0 0
Spania 498480,2 59325,7 498480,2 62292,0
Franța (metropolitană) 3004811,15 0 3004811,15 0
Departamentele 
franceze de peste mări

432220,05 432220,05

Italia 508379,0 35823,0 508379,0 37614,1
Letonia 0 0
Lituania 90252,0 90252,0
Ungaria 105420,0 242843,0 105420,0 254985,2
Țările de Jos 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Belgia 351027,4 351027,4
Polonia 1405608,1 47254,7 1405608,1 49617,4
Portugalia 
(continentală)

0 13781,25 0 14470,3

Regiunea autonomă a 
Azorelor

9953,0 9953,0

România 104688,8 0 104688,8 0
Slovenia 0 0
Slovacia 112319,5 75074,2 112319,5 78827,9
Finlanda 80999,0 80999,0
Suedia 293186,0 293186,0
Regatul Unit 1056474,0 1056474,0
Total 13336741,2 761211,0 0 13336741,2 799271,5 0

State membre sau 
regiuni

2018/19 2019/2020

zahăr izoglucoză sirop de 
inulină

zahăr izoglucoză sirop de 
inulină

Belgia 676235,0 139272,9 0 676235,0 146236,6 0
Bulgaria 0 108420,7 0 113841,8
Republica Cehă 372,459,3 372,459,3
Danemarca 372,383,0 372,383,0
Germania 2898255,7 68844,1 2898255,7 72286,3
Irlanda 0 0
Grecia 158702,0 0 158702,0 0
Spania 498480,2 65406,6 498480,2 68677,0
Franța (metropolitană) 3004811,15 0 3004811,15 0
Departamentele 
franceze de peste mări

432220,05 432220,05
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Italia 508379,0 39494,8 508379,0 41469,6
Letonia 0 0
Lituania 90252,0 90252,0
Ungaria 105420,0 267734,5 105420,0 281121,2
Țările de Jos 804888,0 0 0 804888,0 0 0
Belgia 351027,4 351027,4
Polonia 1405608,1 52098,3 1405608,1 54703,2
Portugalia 
(continentală)

0 15193,8 0 15953,5

Regiunea autonomă a 
Azorelor

9953,0 9953,0

România 104688,8 0 104688,8 0
Slovenia 0 0
Slovacia 112319,5 82769,3 112319,5 86907,8
Finlanda 80999,0 80999,0
Suedia 293186,0 293186,0
Regatul Unit 1056474,0 1056474,0
Total 13336741,2 839235,1 0 13336741,2 881196,9 0

Or. en

Justificare

Fără cote de producție, se estimează că folosirea izoglucozei de industria de procesare a 
alimentelor se ridică la aproximativ 50% din totalul îndulcitorilor utilizați. În cazul eliminării 
sistemului de cote începând cu anul comercial 2019/2020, este rezonabil să se prevadă o 
perioadă de eliminare treptată pentru piață. Pentru a evita perturbările grave ale pieței și 
deficitul în materie de aprovizionare, precum și pentru a ușura adaptarea ușoară a piețelor 
("soft landing"), cotele de izoglucoză ar trebui majorate cu 5% per an în perioada 2014/15-
2019/20.

Amendamentul 2201
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Anexa IV a (nouă)

Anexa IV a

Cotele naționale menționate la articolul 20r

Cotele naționale: cantități (tone) pe o perioadă de douăsprezece luni pe stat membru:

Statul 
membru 2014/2015 - 2019/2020

BE 3.602.114,910
BG 1.049.517,616
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CK 2.935.144,857
DK 4.847.909,473
DE 30.318.928,750
EE 692.926,094
IE 5.784.422,236
EL 879.614,757
ES 9.049.426,514
FR 26.371.231,277
IT 11.288.542,866
CY 155.658,792
LV 781.132,698
LI 1.827.638,981
LU 292.754,310
HU 2.133.404,521
MT 52.205,729
NL 12.050.492,655
AT 2.992.728,488
PL 10.055.797,056
PT 2.088.904,546
RO 3.277.196,478
SI 618.173,380
SV 1.115.756,221
FI 2.619.044,220
SE 3.594.029,658
UK 15.896.704,566

Or. es

Justificare

Prezenta anexă este inclusă pentru a asigura coerența textului cu amendamentele care susțin 
menținerea cotelor de lapte. Cota națională a Spaniei a fost adaptată pentru a acoperi 
cererea din consumul intern.

Amendamentul 2202
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Anexa IV a (nouă)
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Anexa IV a

Cotele naționale de lapte
(Tone)

Statul membru 2014/2015 - 2019/2020
BE 3.602.114,910
BG 1.049.517,616
CK 2.935.144,857
DK 4.847.909,473
DE 30.318.928,750
EE 692.926,094
IE 5.784.422,236
EL 879.614,757
ES 9.049.426,514
FR 26.371.231,277
IT 11.288.542,866
CY 155.658,792
LV 781.132,698
LI 1.827.638,981
LU 292.754,310
HU 2.133.404,521
MT 52.205,729
NL 12.050.492,655
AT 2.992.728,488
PL 10.055.797,056
PT 2.088.904,546
RO 3.277.196,478
SI 618.173,380
SV 1.115.756,221
FI 2.619.044,220
SE 3.594.029,658
UK 15.896.704,566

Or. es

Justificare

Propunem menținerea cotelor de lapte până în anul de comercializare 2019/2020. Prin 
urmare, este necesar să se includă prezenta anexă, care detaliază cotele naționale.

Amendamentul 2203
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves



PE494.489v01-00 74/93 AM\909523RO.doc

RO

Propunere de regulament
Anexa IV a (nouă)

ANEXA IV A

Cotele naționale: cantități (tone) pe o perioadă de douăsprezece luni pe stat membru

Statul 
membru
Belgia 3 602 114.91

0
Bulgaria 1 049 517.61

6
Republica 
Cehă

2 935 144.85
7

Danemarc
a

4 847 909.47
3

Germania 30 318 928.7
50

Estonia 692 926.049
Irlanda 5 784 422.23

6
Grecia 879 614.757
Spania 6 557 555.44

5
Franța 26 371 231.2

77
Italia 11 288 542.8

66
Cipru 155 658.792
Letonia 781 132.698
Lituania 1 827 638.98

1
Luxembur
g

292 754.310

Ungaria 2 133 404.52
1

Malta 52 205.729
Țările de 
Jos

12 050 492,6
55

Belgia 2 992 728.48
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8
Polonia 10 055 797,0

56
Portugali
a

2 088 904.54
6

România 3 277 196.47
8

Slovenia 618 173.380
Slovacia 1 115 756.22

1
Finlanda 2 619 044.22

0
Suedia 3 594 029.65

8
Regatul 
Unit

15 896 704.5
66

Or. pt

Amendamentul 2204
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propunere de regulament
Anexa VI – partea I – punctul I – paragraful 2 – litera B – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

B) Categoria Z: bovine cu vârsta cuprinsă 
între opt luni și mai puțin de 12 luni

B) Categoria Z: bovine cu vârsta cuprinsă 
între opt luni și nu mai mult de 12 luni

Or. it

Amendamentul 2205
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Anexa VI – partea II – punctul I – paragraful 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) are, după tratamentele eventuale 
menționate în anexa VII partea I 
secțiunea B, un titru alcoolic volumic 
dobândit de cel puțin 8,5 % vol., cu 
condiția ca vinul să provină exclusiv din 
struguri recoltați în zonele viticole A și B 
menționate în apendicele la prezenta 
anexă, și de cel puțin 9 % vol. în alte zone 
viticole;

(a) are, după tratamentele eventuale 
menționate în anexa VII partea I secțiunea 
B, un titru alcoolic volumic dobândit de cel 
puțin 4,5 % vol.:

Or. en

Justificare

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market.

Amendamentul 2206
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Anexa VI – partea II – punctul I – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) are, prin derogare de la titrul alcoolic 
minim dobândit aplicabil în alte cazuri, 
atunci când are o denumire de origine 
protejată sau o indicație geografică 
protejată, după tratamentele eventuale 
menționate în anexa VII partea I 
secțiunea B, un titru alcoolic dobândit de 
cel puțin 4,5 % vol.;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 2207
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Anexa VI – partea II – punctul I – paragraful 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la dispozițiile de la litera 
(b), „Tokaji eszencia” și „Tokajská 
esencia” sunt considerate vinuri.

Prin derogare de la dispozițiile de la 
litera (a), „Tokaji eszencia” și „Tokajská 
esencia” sunt considerate vinuri.

Or. en

Amendamentul 2208
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Anexa VI – partea II – punctul I – paragraful 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Vin parțial dezalcoolizat” înseamnă 
vinul conform definiției de la punctul 1 al 
cărui conținut de alcool a fost redus 
folosind mijloacele tehnologice autorizate 
în temeiul articolului 60 alineatul (4) și 
are un conținut minim de alcool de 0,5%.
„Vin dezalcoolizat” înseamnă vinul 
conform definiției de la punctul 1 al cărui 
conținut de alcool a fost redus folosind 
mijloacele tehnologice autorizate în 
temeiul articolului 60 alineatul (4) la un 
procent mai mic de 0,5%.

Or. en

Justificare

Pentru a facilita dezvoltarea dezvoltării pieței de vinuri complet sau parțial dezalcoolizate, ar 
trebui să se introducă niște categorii noi pentru vinurile produse folosind tehnologii 
reducerea nivelului de alcool: vin parțial dezalcoolizat și vin dezalcoolizat. Dacă se prevăd 
aceste categorii, vinurile care folosesc aceste tehnologii ar putea fi comercializate sub 
denumirea de vin parțial dezalcoolizat sau de vin dezalcoolizat, asigurând o mai mare 
claritate și o gamă mai largă de alegeri pentru consumator, sprijinind, în același timp, 
inovația și creșterea în acest domeniu deosebit de important.
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Amendamentul 2209
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Anexa VI – partea II – punctul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) „Crémant” este vinul spumant de 
calitate „rosé” sau alb cu denumiri de 
origine protejate sau cu o indicație 
geografică a unei țări terțe produs în 
următoarele condiții:
(a) strugurii să fie culeși manual;
(b) vinul să fie făcut din must obținut prin 
presarea strugurilor întregi sau a 
boabelor de struguri; cantitatea de must 
obținută nu trebuie să depășească 100 de 
litri pentru 150 kg de struguri;
(c) valoarea maximă a conținutului de 
dioxid de sulf să nu depășească 150 mg/l;
(d) vinul să aibă un conținut de zahăr mai 
mic de 50 g/l;
(e) vinul a devenit spumant după o 
fermentație alcoolică secundară în sticlă;
(f) vinul s-a aflat, fără întrerupere, în 
prezența drojdiei timp de minimum nouă 
luni în aceeași exploatație, din momentul 
constituirii producției de bază;
(g) vinul a fost separat de drojdie prin 
evacuare.
Termenul „crémant” se indică pe 
etichetele vinurilor spumante de calitate 
în combinație cu denumirea unității 
geografice care stă la baza ariei delimitate 
a denumirii de origine protejate sau a 
indicației geografice a țării terțe în cauză.
Nici primul paragraf litera (a), nici al 
doilea paragraf nu se aplică 
producătorilor care dețin mărci care 
includ cuvântul „crémant” și care au fost 
înregistrate înainte de 1 martie 1986.
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Or. fr

Justificare

Definițiile sunt elemente esențiale care trebuie să fie formulate în actul de bază.

Amendamentul 2210
Sandra Kalniete

Propunere de regulament
Anexa VI – partea III – punctul 2 – litera a – punctul xiv a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xiv a) caș;

Or. en

Amendamentul 2211
Sandra Kalniete

Propunere de regulament
Anexa VI – partea III – punctul 2 – litera a – punctul xiv b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xiv b) smântână acră;

Or. en

Amendamentul 2212
Sandra Kalniete

Propunere de regulament
Anexa VI – partea III – punctul 2 – litera a – punctul xiv c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xiv c) rjaženka (denumire letonă 
specifică);

Or. en
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Amendamentul 2213
Sandra Kalniete

Propunere de regulament
Anexa VI – partea III – punctul 2 – litera a – punctul xiv d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xiv d) rūgušpiens (denumire letonă 
specifică);

Or. en

Amendamentul 2214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Anexa VI – partea V – secțiunea II – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Carnea de pasăre se comercializează 
în una dintre următoarele condiții:
- proaspătă;
- congelată;
- congelată rapid.

Or. es

Justificare

Trebuie să se includă o referință la condițiile în care se comercializează carnea de pasăre, 
așa cum este cazul în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Această cerință este 
una dintre cele mai importante elemente solicitate de consumatori.

Amendamentul 2215
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Propunere de regulament
Anexa VI a (nouă) – partea V a (nouă)

Textul propus de Parlament

Anexa VI – partea Va (nouă)

Partea Va. Ouă de găini din specia Gallus gallus

I. Domeniul de aplicare

(1) Prezenta parte a anexei se aplică comercializării, în cadrul Uniunii, a ouălor produse în 
Uniune, importate din țări terțe sau destinate exportului în afara Uniunii.

(2) Statele membre pot excepta de la dispozițiile prevăzute în această parte a prezentei 
anexe, cu excepția celor de la punctul III subpunctul 3, ouăle vândute direct 
consumatorului final de către producător:

(a) la locul de producție; sau

(b) într-o piață publică locală sau prin vânzarea la domiciliu în regiunea de producție a 
statului membru respectiv.

În cazul în care se acordă o astfel de exceptare, fiecare producător poate alege dacă aplică 
sau nu respectiva exceptare. În cazul în care se aplică această exceptare, nu se pot folosi
niciun fel de categorii de calitate sau de greutate.

Statul membru poate stabili, în conformitate cu legislația națională, definiția termenilor 
„piață publică locală”, „vânzarea la domiciliu” și „regiunea de producție”.

II. Categoria de calitate și categoria de greutate

(1) Categorii de calitate pentru ouă:

- clasa A sau „proaspete”;
- clasa B.

(2) Ouăle din clasa A au și categorii de greutate. Cu toate acestea, clasificarea pe categorii 
de greutate nu este necesară pentru ouăle livrate industriei alimentare și nealimentare.

(3) Ouăle din clasa B se livrează exclusiv industriei alimentare și nealimentare.

III. Marcarea ouălor

(1) Ouăle din clasa A se marchează cu codul producătorului.

Ouăle din clasa B se marchează cu codul producătorului și/sau cu altă indicație.
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Statele membre pot excepta de la această cerință ouăle din clasa B în cazul în care ouăle 
respective sunt comercializate exclusiv pe teritoriul propriu.

(2) Marcarea ouălor în conformitate cu punctul 1 se efectuează la locul de producție sau la 
primul centru de ambalare unde sunt livrate ouăle.

(3) Ouăle vândute consumatorului final de către producător într-o piață publică locală din 
regiunea de producție a statului membru vizat se marchează în conformitate cu punctul 1.

Cu toate acestea, statele membre pot excepta de la această cerință producătorii care dețin 
maxim 50 de găini ouătoare, cu condiția ca la punctul de vânzare să fie indicate numele și 
adresa producătorului.

IV. Importul ouălor

(1) Comisia, prin intermediul unor acte delegate adoptate fără aplicarea articolului 162 
alineatul (2) sau (3) și la solicitarea țărilor în cauză evaluează standardele de 
comercializare a ouălor în țările terțe care le exportă. Această evaluare cuprinde și normele 
în ceea ce privește marcarea și etichetarea, modurile de producție agricolă și de control, 
precum și punerea în aplicare a acestor norme. În cazul în care se constată că normele 
aplicate oferă suficiente garanții în ce privește echivalența cu legislația comunitară, ouăle 
importate din țările interesate se marchează cu un număr distinct echivalent cu codul de 
producător.

(2) Dacă este necesar, Comisia, prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate 
fără aplicarea articolului 162 alineatul (2) sau (3), inițiază negocieri cu țările terțe 
implicate pentru a determina modalități de asigurare a garanțiilor menționate la punctul 1 
și încheie acorduri în acest domeniu.

(3) În cazul în care nu sunt furnizate suficiente garanții în ce privește echivalența 
normelor, ouăle importate din țările terțe interesate poartă un cod care permite 
identificarea țării de origine și indicația că metoda de producere este „nespecificată”.

Or. fr

Amendamentul 2216
Sandra Kalniete

Propunere de regulament
Anexa VI – partea VI – tabel – partea A

Textul propus de Comisie

Grupul de grăsimi Denumirea comercială Categoriile de produse

Definiții Descriere suplimentară a categoriei cu o indicare 
a conținutului de grăsime ( %) din greutate
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A. Grăsimi lactate 1. Unt Produsul cu un conținut de grăsime din lapte 
cuprins între minimum 80 % și mai puțin de 
90 %, cu un conținut maxim de apă de 16 % și 
un conținut maxim de material lactat uscat fără 
grăsime de 2 %.

Produsele sub formă de emulsie solidă 
și maleabilă, în principal de tipul apă-
în-ulei, provenind exclusiv din lapte 
și/sau anumite produse lactate, pentru 
care grăsimea este elementul principal 
de valoare. 

2. Unt 3/4 grăsime (*) Produsul cu un conținut de grăsime din lapte 
cuprins între minimum 60 % și maximum 
62 %.

Cu toate acestea, pot fi adăugate și alte 
substanțe necesare obținerii produselor, 
dacă aceste substanțe nu sunt utilizate în 
scopul înlocuirii în întregime sau în 
parte a oricăruia din constituenții 
laptelui.

3. Unt 1/2 grăsime (**) Produsul cu un conținut de grăsime din lapte 
cuprins între minimum 39 % și maximum 
41 %.

4. Produse lactate tartinabile 
X %

Produsul cu următoarele conținuturi de 
grăsime lactată:
- mai puțin de 39 %;

- peste 41 %, dar sub 60 %;

- peste 62 %, dar sub 80 %.

Amendamentul

Grupul de grăsimi Denumirea comercială Categoriile de produse

Definiții Descriere suplimentară a categoriei cu o indicare 
a conținutului de grăsime (%) din greutate

A. Grăsimi lactate 1. Unt Produsul cu un conținut de grăsime din lapte 
cuprins între minimum 80% și mai puțin de 90%, 
cu un conținut maxim de apă de 16% și un 
conținut maxim de material lactat uscat fără 
grăsime de 2%.

Produsele sub formă de emulsie solidă 
și maleabilă, în principal de tipul apă-
în-ulei, provenind exclusiv din lapte 
și/sau anumite produse lactate, pentru 
care grăsimea este elementul principal 
de valoare. Cu toate acestea, pot fi 
adăugate și alte substanțe necesare 
obținerii produselor, dacă aceste 
substanțe nu sunt utilizate în scopul 
înlocuirii în întregime sau în parte a 
oricăruia din constituenții laptelui.

2. Unt cu X% grăsime Produsul cu un conținut de grăsime din lapte 
cuprins între minimum 39% și sub 80%.

3. Produse lactate tartinabile 
X%

Produsul cu un conținut de grăsime din lapte 
mai mic de 39%.

Or. en

Justificare

A se introduce în tabel sub anexa 6 - secțiunea 6 - punctul 6 - litera b.
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Amendamentul 2217
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Anexa VI a (nouă)

Anexa VI a

Conținut de referință de grăsimi

Statul membru Conținutul de referință de grăsimi (g/kg)
BE 36,91
BG 39,10
CK 42,10
DK 43,68
DE 40,11
EE 43,10
IE 35,81
EL 36,10
ES 36,37
FR 39,48
IT 36,88
CY 34,60
LV 40,70
LI 39,90
LU 39,17
HU 38,50
NL 42,36
AT 40,30
PL 39,00
PT 37,30
RO 38,50
SI 41,30
SV 37,10
FI 43,40
SE 43,40
UK 39,70

Or. es

Justificare

Anexa privind conținutul de grăsimi de referință trebuie inclusă pentru a asigura coerența 
textului cu propunerea noastră de a reține sistemul cotelor de lapte.
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Amendamentul 2218
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Anexa VI a (nouă)

ANEXA VI A

CONȚINUTUL DE REFERINȚĂ DE GRĂSIMI MENȚIONAT LA ARTICOLUL 105F

Statul membru g/kg
Belgia 36.91
Bulgaria 39.10
Republica Cehă 42.10
Danemarca 43.68
Germania 40.11
Estonia 43.10
Grecia 36.10
Spania 36.37
Franța 39.48
Irlanda 35.81
Italia 36.88
Cipru 34.60
Letonia 40.70
Lituania 39.90
Luxemburg 39.17
Ungaria 38.50
Țările de Jos 42.36
Belgia 40.30
Polonia 39.00
Portugalia 37.30
România 38.50
Slovenia 41.30
Slovacia 37.10
Finlanda 43.40
Suedia 43.40
Regatul Unit 39.70
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Or. pt

Amendamentul 2219
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Anexa VII – partea I – secțiunea B – punctul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în cazul strugurilor proaspeți, al 
mustului de struguri parțial fermentat sau 
al vinului nou aflat încă în fermentație, 
numai prin adaos de zaharoză, de must de 
struguri concentrat sau de must de struguri 
concentrat rectificat;

(a) în cazul strugurilor proaspeți, al 
mustului de struguri parțial fermentat sau 
al vinului nou aflat încă în fermentație, 
numai prin adaos de must de struguri 
concentrat sau de must de struguri 
concentrat rectificat;

Or. pt

Amendamentul 2220
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Anexa VII – partea I – secțiunea B – punctul 1 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul mustului de struguri, numai 
prin adaos de zaharoză, de must de 
struguri concentrat sau de must de struguri 
concentrat rectificat ori prin concentrare 
parțială, inclusiv prin osmoză inversă;

(b) în cazul mustului de struguri, numai 
prin adaos de must de struguri concentrat 
sau de must de struguri concentrat 
rectificat sau prin concentrare parțială, 
inclusiv prin osmoză inversă;

Or. pt

Amendamentul 2221
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Anexa VII – partea I – secțiunea B – punctul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Adaosul de zaharoză menționat la 
punctul 1 literele (a) și (b) se poate realiza 
numai prin îndulcire fără apă și numai în 
următoarele zone:

eliminat

(a) zona viticolă A,
(b) zona viticolă B,
(c) zona viticolă C, cu excepția plantațiilor 
viticole din Italia, Grecia, Spania, 
Portugalia și Cipru și a plantațiilor 
viticole din departamentele franceze care 
se găsesc sub jurisdicția curților de apel 
din:
– Aix-en-Provence,
– Nîmes,
– Montpellier,
– Toulouse,
– Agen,
– Pau,
– Bordeaux,
– Bastia.
Cu toate acestea, îmbogățirea prin 
îndulcire fără apă poate fi autorizată de 
autoritățile naționale, ca excepție, în 
departamentele franceze menționate mai 
sus. Franța notifică imediat Comisiei și 
celorlalte state membre orice autorizare 
de acest fel.

Or. pt

Amendamentul 2222
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Anexa VII – partea I – secțiunea C – punctul 7 
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Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Acidificarea și îmbogățirea, în afara 
cazurilor de derogare care urmează să fie 
adoptate de Comisie prin intermediul 
unor acte delegate în temeiul articolului 
59 alineatul (1), precum și acidificarea și 
dezacidificarea aceluiași produs se exclud 
reciproc.

7. Acidificarea și îmbogățirea, în afara 
cazurilor de derogare care urmează să fie 
stabilite în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 62 alineatul (2), 
precum și acidificarea și dezacidificarea 
aceluiași produs se exclud reciproc.

Or. fr

Justificare

Amendament necesar din cauza modificărilor de la articolele 59 și 62.

Amendamentul 2223
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Anexa VII – partea I – secțiunea D – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Niciunul dintre procedeele menționate în 
secțiunile B și C, cu excepția acidificării și 
dezacidificării vinurilor, nu este autorizat 
decât dacă se efectuează în condiții care se 
stabilesc de către Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în temeiul 
articolului 59 alineatul (1), în timpul 
transformării strugurilor proaspeți, a 
mustului de struguri, a mustului de struguri 
parțial fermentat sau a vinului nou aflat 
încă în fermentare în vin sau în orice altă 
băutură din sectorul vinicol destinată 
consumului uman direct, cu excepția 
vinului spumant sau a vinului spumos din 
zona viticolă în care au fost recoltați 
strugurii proaspeți utilizați.

1. Niciunul dintre procedeele menționate în 
secțiunile B și C, cu excepția acidificării și
dezacidificării vinurilor, nu este autorizat 
decât dacă se efectuează în timpul 
transformării strugurilor proaspeți, a 
mustului de struguri, a mustului de struguri 
parțial fermentat sau a vinului nou aflat 
încă în fermentare în vin sau în orice altă 
băutură din sectorul vinicol destinată 
consumului uman direct, cu excepția 
vinului spumant sau a vinului spumos din 
zona viticolă în care au fost recoltați 
strugurii proaspeți utilizați.

Or. fr
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Amendamentul 2224
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Anexa VII – partea I – secțiunea D – punctul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Fiecare procedeu menționat la punctele 
1, 2 și 3 trebuie declarat autorităților 
competente. Aceeași dispoziție se aplică 
pentru cantitățile de must de struguri 
concentrat, must de struguri concentrat 
rectificat sau zaharoză deținute, pentru 
practicarea profesiei, de persoanele fizice 
sau juridice ori de grupuri de persoane, în 
special de producători, îmbuteliatori, 
prelucrători, precum și de comercianți, 
care se stabilesc de către Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în temeiul 
articolului 59 alineatul (1), în același timp
și în același loc ca strugurii proaspeți, 
mustul de struguri, mustul de struguri 
parțial fermentat sau vinul în vrac. Cu toate 
acestea, declararea acestor cantități poate fi 
înlocuită prin înscrierea lor într-un registru 
de intrări și de utilizare.

4. Fiecare procedeu menționat la punctele 
1, 2 și 3 trebuie declarat autorităților 
competente. Aceeași dispoziție se aplică 
pentru cantitățile de must de struguri 
concentrat, must de struguri concentrat 
rectificat sau zaharoză deținute, pentru 
practicarea profesiei, de persoanele fizice 
sau juridice ori de grupuri de persoane, în 
special de producători, îmbuteliatori, 
prelucrători, precum și de comercianți, în 
același timp și în același loc ca strugurii 
proaspeți, mustul de struguri, mustul de 
struguri parțial fermentat sau vinul în vrac. 
Cu toate acestea, declararea acestor 
cantități poate fi înlocuită prin înscrierea 
lor într-un registru de intrări și de utilizare.

Or. fr

Justificare

Amendament necesar din cauza modificărilor de la articolele 59, 62 și 68.

Amendamentul 2225
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Anexa VII – partea II – secțiunea C – punctul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sunt interzise cupajul unui vin originar 
dintr-o țară terță cu un vin din cadrul 
Uniunii și cupajul între vinuri originare din 
țări terțe pe teritoriul Uniunii.

1. Prin „cupaj" se înțelege amestecul 
vinurilor sau al musturilor de proveniență 
diferită, din soiuri diferite de viță-de-vie, 
din diferiți ani de recoltă sau din categorii 
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diferite de vin sau de must.
2. Se consideră categorii diferite de vin 
sau de must următoarele:
(a) vinul roșu, vinul alb, precum și 
musturile sau vinurile din care se poate 
obține una dintre aceste categorii de vin;
(b) vinul fără denumire de origine și/sau 
indicație geografică protejată, vinul care 
beneficiază de o denumire de origine 
protejată și vinul care beneficiază de o 
indicație geografică protejată, precum și 
musturile sau vinurile din care se poate 
obține una dintre aceste categorii de vin.
În sensul aplicării prezentului punct, 
vinul roze este considerat vin roșu.
3. Nu se consideră cupaj următoarele:
(a) îmbogățirea prin adăugare de must de 
struguri concentrat sau de must de 
struguri concentrat rectificat;
(b) îndulcirea.
4. Un vin nu poate fi obținut prin amestec 
sau prin cupaj decât atunci când 
componentele amestecului sau cupajului 
reunesc caracteristicile prevăzute pentru a 
permite obținerea unui vin și sunt 
conforme cu dispozițiile prezentului 
regulament.
5. Cupajul unui vin alb fără denumire de 
origine și/sau indicație geografică 
protejată cu un vin roșu fără denumire de 
origine și/sau indicație geografică 
protejată nu poate produce un vin roze cu 
excepția cazului în care produsul final 
este destinat pregătirii producției de bază, 
definită în anexa III partea III, sau 
pentru pregătirea vinului spumant.
6. Cupajul unui must de struguri sau al 
unui vin care a făcut obiectul adăugirii de 
rășină de pin din Alep cu un must de 
struguri sau un vin care nu a făcut 
obiectul acestei practici oenologice este 
interzis.
7. Sunt interzise cupajul unui vin originar 
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dintr-o țară terță cu un vin din cadrul 
Uniunii și cupajul între vinuri originare din 
țări terțe pe teritoriul Uniunii.

Or. fr

Justificare

Definițiile și condițiile restrictive cu privire la practicile oenologice sunt informații de bază 
care trebuie să fie stabilite în actul de bază.

Amendamentul 2226
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Anexa VII a (nouă)

Anexa VIIa

Taxele la import aplicabile orezului menționat la articolele 121b și 121d

1. Taxa la import pentru orezul decorticat

(a) 30 EUR/tonă în următoarele cazuri:

(i) dacă se constată că importurile de orez decorticat efectuate pe întreaga perioadă a 
anului de comercializare recent încheiat nu au atins cantitatea anuală de referință 
menționată la articolul 121b alineatul (3) primul paragraf, redusă cu 15%;

(ii) dacă se constată că importurile de orez decorticat efectuate pe perioada primelor 6 luni 
ale unui an de comercializare, nu ating cantitatea de referință parțială menționată la 
articolul 121b alineatul (3) al doilea paragraf, redusă cu 15 %;

(b) 42,5 EUR/tonă în următoarele cazuri:

(i) dacă se constată că importurile de orez decorticat efectuate pe întreaga perioadă a 
anului de comercializare recent încheiat depășesc cantitatea anuală de referință 
menționată la articolul 121b alineatul (3) primul paragraf, redusă cu 15%, dar nu depășesc 
aceeași cantitate anuală de referință plus 15%;

(ii) dacă se constată că importurile de orez decorticat efectuate pe perioada primelor 6 luni 
a anului de comercializare depășesc cantitatea de referință parțială menționată la articolul 
121b alineatul (3) al doilea paragraf, redusă cu 15 %, dar nu depășesc aceeași cantitate de 
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referință parțială majorată cu 15 %;

(c) 65 EUR/tonă în următoarele cazuri:

(i) dacă se constată că importurile de orez decorticat efectuate pe întreaga perioadă a 
anului de comercializare recent încheiat depășesc cantitatea anuală de referință 
menționată la articolul 121b alineatul (3) primul paragraf, plus 15 %;

(ii) dacă se constată că importurile de orez decorticat efectuate pe perioada primelor șase 
luni a anului de comercializare depășesc cantitatea de referință parțială menționată la 
articolul 121b alineatul (3) al doilea paragraf, plus 15 %.

2. Taxa la import pentru orezul semialbit sau albit

(a) 175 EUR/tonă în următoarele cazuri:

(i) dacă se constată că importurile de orez semialbit și albit efectuate pe întreaga perioadă a 
anului de comercializare recent încheiat depășesc cantitatea de 387 743 de tone;

(ii) dacă se constată că importurile de orez semialbit și albit efectuate pe perioada primelor 
șase luni ale anului de comercializare depășesc cantitatea de 182 239 de tone;

(b) 145 EUR/tonă în următoarele cazuri:
(i) dacă se constată că importurile de orez semialbit și albit efectuate pe întreaga perioadă a 
anului de comercializare recent încheiat nu depășesc cantitatea de 387 743 de tone;

(ii) dacă se constată că importurile de orez semialbit și albit efectuate pe perioada primelor 
șase luni ale anului de comercializare nu depășesc cantitatea de 182 239 de tone.

Or. es

Justificare

Anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 este incorporată aici ca anexa VIIa în 
lumina includerii articolelor 121b și 121d privind calcularea taxelor la import pentru cereale 
și orez, în conformitate cu dispozițiile normelor în vigoare.

Amendamentul 2227
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Anexa VII b (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VIIb 
VARIETĂȚI DE OREZ BASMATI 
MENȚIONATE LA ARTICOLUL 121d
Basmati 217
Basmati 370
Basmati 386
Kernel (Basmati)
Pusa Basmati
Ranbir Basmati
Super Basmati
Taraori Basmati (HBC-19)
Type-3 (Dehradun)

Or. es

Justificare

Anexa XVIII la Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 este incorporată aici ca anexa IX în lumina 
includerii articolului 121d privind calcularea taxelor la import pentru orezul Basmati, în 
conformitate cu dispozițiile normelor în vigoare.


