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Amendamentul 1549
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 103 v (nou))

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103v
Reținerea cotelor

(1) În cazul transferurilor menționate la 
articolele 105k și 105l, statele membre pot 
reține în beneficiul rezervei naționale o 
parte din cotele individuale, pe bază de 
criterii obiective.
(2) În cazul în care cotele au fost sau sunt 
transferate conform articolelor 105k și 
105l cu sau fără terenurile aferente în 
cadrul contractelor de arendă sau prin 
alte mijloace care implică efecte juridice 
comparabile, statele membre pot decide, 
pe baza unor criterii obiective și în scopul 
ca aceste cote să fie atribuite exclusiv 
producătorilor, procentajul și condițiile în 
care cotele transferate sunt vărsate la 
rezerva națională.

Or. pl

Amendamentul 1550
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 103 v (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103v
Reținerea cotelor

(1) În cazul în care se efectuează 
transferuri în temeiul articolelor 105j și 
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105k, statele membre pot reține în 
beneficiul rezervei naționale o parte din 
cotele individuale, pe bază de criterii 
obiective.
(2) În cazul în care cotele au fost sau sunt 
transferate conform articolelor 105j și 
105k cu sau fără terenurile aferente în 
cadrul contractelor de arendă sau prin 
alte mijloace care implică efecte juridice 
comparabile, statele membre pot decide, 
pe baza unor criterii obiective și în scopul 
ca aceste cote să fie atribuite exclusiv 
producătorilor, procentajul și condițiile în 
care cotele transferate sunt vărsate la 
rezerva națională.

Or. pt

Amendamentul 1551
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 103 v (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103v
Reținerea cotelor

(1) În cazul transferurilor menționate la 
articolele 101i și 101j, statele membre pot 
reține în beneficiul rezervei naționale o 
parte din cotele individuale, pe bază de 
criterii obiective.
(2) În cazul în care cotele au fost sau sunt 
transferate conform articolelor 101i și 
101j cu sau fără terenurile aferente în 
cadrul contractelor de arendă sau prin 
alte mijloace care implică efecte juridice 
comparabile, statele membre pot decide, 
pe baza criteriilor obiective și în scopul ca 
aceste cote să fie atribuite exclusiv 
producătorilor, procentajul și condițiile în 
care cotele transferate sunt vărsate la 
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rezerva națională.

Or. es

Amendamentul 1552
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 103 w (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103w
Ajutor pentru achiziționarea cotelor

Vânzarea, transferarea sau alocarea 
cotelor în sensul prezentei secțiuni nu 
poate beneficia de nici o intervenție 
financiară a unei autorități publice legată 
în mod direct de achiziția de cote.

Or. pl

Amendamentul 1553
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 103 w (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103w
Ajutor pentru achiziționarea cotelor

Vânzarea, transferarea sau alocarea 
cotelor în sensul prezentei secțiuni nu 
poate beneficia de nicio intervenție 
financiară a unei autorități publice legată 
în mod direct de achiziția de cote.

Or. pt
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Amendamentul 1554
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 103 w (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103w
Ajutor pentru achiziționarea cotelor

Vânzarea, transferarea sau alocarea 
cotelor în sensul prezentei secțiuni nu 
poate beneficia de nicio intervenție 
financiară a unei autorități publice legată 
în mod direct de achiziția de cote.

Or. es

Amendamentul 1555
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 103 x (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103x
Subsecțiunea III
Depășirea cotelor
Taxa pe excedent

(1) O taxă pe excedent este percepută 
pentru lapte și alte produse lactate 
comercializate peste cota națională 
stabilită conform subsecțiunii II.
Taxa este fixată la 27,83 EUR pentru 
100 de kilograme de lapte.
(2) Statele membre sunt răspunzătoare 
față de Uniune cu taxa pe excedent care 
rezultă din depășirea cotei naționale, 
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stabilită la nivel național și separat pentru 
livrările și vânzările directe; acestea varsă 
99 % din suma datorată către FEGA, 
între 16 octombrie și 30 noiembrie 
următor perioadei de 12 luni în cauză.
(3) Diferența dintre valoarea taxei pe 
excedent care rezultă din aplicarea 
alineatului (2) și cea care rezultă din 
aplicarea alineatului (1) primul paragraf 
se utilizează de către statul membru 
pentru finanțarea măsurilor de 
restructurare a sectorului produselor 
lactate.
(4) Dacă taxa pe excedent menționată la 
alineatul (1) nu a fost plătită înainte de 
data fixată și după consultarea 
Comitetului pentru fondurile agricole 
instituită prin COM(2011)0628/2, 
Comisia deduce o sumă echivalentă taxei 
pe excedent neachitată din plățile lunare, 
în sensul articolului 17 și al articolului 18 
alineatul (2) din COM(2011)0628/2. 
Înainte de a lua decizia, Comisia 
avertizează statul membru în cauză, care 
își exprimă punctul de vedere în termen 
de o săptămână.

Or. pl

Amendamentul 1556
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 103 x (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103x
Taxa pe excedent în cazul depășirii 

cotelor 
(1) O taxă pe excedent este percepută 
pentru lapte și alte produse lactate 
comercializate peste cota națională 
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stabilită conform articolelor 105a-105m. 
Taxa este fixată la 27,83 EUR pentru 
100 de kilograme de lapte.
(2) Statele membre sunt răspunzătoare 
față de Uniune cu taxa pe excedent care 
rezultă din depășirea cotei naționale, 
stabilită la nivel național și separat pentru 
livrări și vânzările directe; acestea varsă 
99 % din suma datorată către FEGA, 
între 16 octombrie și 30 noiembrie 
următor perioadei de 12 luni în cauză.
(3) Dacă plata menționată la alineatul (1) 
nu a fost efectuată înainte de data fixată 
și după consultarea Comitetului pentru 
fondurile agricole, Comisia deduce o 
sumă echivalentă taxei pe excedent 
neachitată din plățile lunare, în sensul 
articolului XXX din Regulamentul (UE) 
nr. XXX („Regulamentul orizontal”). 
Înainte de a lua decizia, Comisia 
informează statul membru în cauză, care 
își exprimă punctul de vedere în termen 
de o săptămână. Nu se aplică 
articolul XXX din Regulamentul (UE) 
nr. XXX („Regulamentul orizontal”). 
(4) Comisia stabilește, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare adoptate 
prin procedura de examinare menționată 
la articolul 162 alineatul (2), norme 
privind punerea în aplicare a prezentului 
articol. 

Or. pt

Amendamentul 1557
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 103 x (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103x
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Taxa pe excedent
(1)  Se percepe o taxă pe excedent pentru 
laptele și alte produse lactate 
comercializate peste cota națională 
stabilită. Taxa este fixată la 27,83 EUR 
pentru 100 de kilograme de lapte.
(2) Statele membre sunt răspunzătoare 
față de Comunitate cu taxa pe excedent 
care rezultă din depășirea cotei naționale, 
stabilită la nivel național și separat pentru 
livrări și vânzările directe și pe care o 
varsă în limita a 99% din suma datorată 
către FEGA, între 16 octombrie și 30 
noiembrie următor perioadei de 12 luni în 
cauză.
(3) Dacă taxa pe excedent menționată la 
alineatul (1) nu a fost plătită înainte de 
data fixată și după consultarea 
Comitetului pentru fondurile agricole, 
Comisia deduce o sumă echivalentă taxei 
pe excedent neachitată din plățile lunare, 
în sensul articolului ... din Regulamentul 
(CE) nr. ... privind finanțarea politicii 
agricole comune. Înainte de a lua decizia, 
Comisia avertizează statul membru în 
cauză, care își exprimă punctul de vedere 
în termen de o săptămână. Articolul ... din 
Regulamentul (CE) nr. ... al Consiliului 
privind disciplina bugetară nu se aplică.
(4) Comisia determină modalitățile de 
punere în aplicare ale prezentului articol.

Or. es

Amendamentul 1558
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 103 y (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103y
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Contribuția producătorilor la taxa pe 
excedent datorată

Taxa pe excedent este în întregime 
repartizată, conform articolelor 105r și 
105u, între producătorii care au 
contribuit la fiecare din depășirile cotelor 
naționale menționate la articolul 105c 
alineatul (2).
Fără a aduce atingere articolului 105r 
alineatul (2) și articolului 105u alineatul 
(1), producătorii au obligația față de 
statele membre de a plăti contribuția lor la 
taxa pe excedent datorată, calculată 
conform articolelor 105f, 105g și 105r, 
pentru simplul fapt că au depășit cotele 
disponibile.

Or. pl

Amendamentul 1559
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 103 y (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103y
Contribuția producătorilor la taxa pe 

excedent datorată
Taxa pe excedent este în întregime 
repartizată, conform articolelor 105p și 
105s, între producătorii care au contribuit 
la fiecare din depășirile cotelor naționale 
menționate la articolul 105a alineatul (2).
Fără a aduce atingere articolului 105p 
alineatul (3) și articolului 105s alineatul 
(1), producătorii au obligația față de 
statele membre de a plăti contribuția lor la 
taxa pe excedent datorată, calculată 
conform articolelor 105e, 105f și 105p, 
pentru simplul fapt că au depășit cotele 
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disponibile.

Or. pt

Amendamentul 1560
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 103 y (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103y
Contribuția producătorilor la taxa pe 

excedent datorată 
Taxa pe excedent este în întregime 
repartizată, conform articolelor 101o și 
101r, între producătorii care au contribuit 
la fiecare din depășirile cotelor naționale 
menționate la articolul 101a alineatul (2). 
Fără a aduce atingere articolului 101o 
alineatul (3) și articolului 101r alineatul 
(1), producătorii au obligația față de 
statele membre de a plăti contribuția lor la 
taxa pe excedent datorată, calculată 
conform articolelor 101d, 101e și 101o, 
pentru simplul fapt că au depășit cotele 
disponibile.

Or. es

Amendamentul 1561
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 103 z (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103z
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Taxa pe excedent aplicată livrărilor
(1) Pentru a stabili decontul final al taxei 
pe excedent, cantitățile livrate de un 
producător sunt ajustate în sus sau în jos 
pentru a reflecta eventualele diferențe 
dintre conținutul de grăsimi real și cel de 
referință.
La nivel național, taxa pe excedent se 
calculează pe baza sumei livrărilor, 
ajustată în conformitate cu primul 
paragraf.
(2) Contribuția fiecărui producător la 
plata taxei pe excedent se stabilește prin 
decizia statului membru, după ce orice 
parte inutilizată din cota națională 
alocată livrărilor a fost sau nu realocată, 
proporțional cu cotele individuale ale 
fiecărui producător sau conform 
criteriilor obiective care trebuie stabilite 
de către statele membre:
(a) fie la nivel național, în funcție de 
depășirea de cotă a fiecărui producător;
(b) fie, mai întâi, la nivelul 
cumpărătorului, iar apoi, dacă este cazul, 
la nivel național.
În cazul în care se aplică articolul 105o 
alineatul (1) al treilea paragraf, statele 
membre se asigură, atunci când stabilesc 
contribuția fiecărui producător la taxa 
percepută în urma aplicării ratei 
superioare prevăzute la paragraful 
respectiv, că suma aferentă acestei 
contribuții este plătită proporțional de 
producătorii responsabili, în conformitate 
cu anumite criterii obiective care urmează 
să fie stabilite de statul membru.

Or. pl

Amendamentul 1562
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă
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Propunere de regulament
Articolul 103 z (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103z
Taxa pe excedent aplicată livrărilor

(1) În scopul calculului final al taxei pe 
excedent, cantitățile livrate de fiecare 
producător sunt majorate sau reduse 
astfel încât să reflecte orice diferență între 
conținutul de grăsime real și conținutul 
de grăsime de referință, aplicându-se 
factori care urmează să fie stabiliți de 
către Comisie și în condiții pe care 
aceasta le stabilește prin intermediul 
actelor de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2). 
(2) La nivel național, taxa pe excedent se 
calculează pe baza sumei livrărilor, 
ajustată în conformitate cu alineatul (1).
(3) Contribuția fiecărui producător la 
plata taxei pe excedent se stabilește prin 
decizia statului membru, după ce orice 
parte inutilizată din cota națională 
alocată livrărilor a fost realocată, după 
caz, proporțional cu cotele individuale ale 
fiecărui producător sau conform unor 
criterii obiective care trebuie stabilite de 
către statele membre:
(a) fie la nivel național, în funcție de 
depășirea de cotă a fiecărui producător;  
sau
(b) fie, mai întâi, la nivelul 
cumpărătorului, iar apoi, dacă este cazul, 
la nivel național.

Or. pt

Amendamentul 1563
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 103 z (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103z
Taxa pe excedent aplicată livrărilor

(1) Pentru a stabili decontul final al taxei 
pe excedent, cantitățile livrate de fiecare 
producător sunt ajustate în sus sau în jos 
prin aplicarea unor coeficienți care 
urmează să fie fixați de Comisie și ținând 
seama de condițiile stabilite de aceasta, în 
cazul în care există o diferență între 
conținutul de grăsime real și conținutul 
de grăsime de referință.
La nivel național, taxa pe excedent se 
calculează pe baza sumei livrărilor, 
ajustată în conformitate cu primul 
paragraf.
(2) Contribuția fiecărui producător la 
plata taxei pe excedent se stabilește prin 
decizia statului membru, după ce orice 
parte inutilizată din cota națională 
alocată livrărilor a fost sau nu realocată, 
proporțional cu cotele individuale ale 
fiecărui producător sau conform unor 
criterii obiective care trebuie stabilite de 
către statele membre:
(a) fie la nivel național, în funcție de 
depășirea de cotă a fiecărui producător,
(b) fie, mai întâi, la nivelul 
cumpărătorului, iar apoi, dacă este cazul, 
la nivel național.

Or. es

Amendamentul 1564
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska
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Propunere de regulament
Articolul 103 aa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103aa
Rolul cumpărătorilor

(1) Cumpărătorul este responsabil de 
colectarea de la producători a 
contribuțiilor datorate de către aceștia în 
virtutea taxei pe excedent și achită 
organului competent al statului membru, 
anterior unei date și potrivit modalităților 
care urmează a fi fixate de Comisie prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare în temeiul articolului 105y 
literele (d), (f) și (g), valoarea acestor 
contribuții deduse din prețul laptelui plătit 
producătorilor responsabili de depășire 
sau, în absența acestei plăți, perceput prin 
orice alte mijloace adecvate.
(2) Dacă un cumpărător se substituie total 
sau parțial unuia sau mai multor 
cumpărători, cotele individuale de care 
dispun producătorii sunt luate în 
considerare pentru restul perioadei de 12 
luni în curs, după deducerea cantităților 
deja livrate și ținând cont de conținutul 
lor de grăsimi. Prezentul alineat se aplică 
și în cazul în care un producător trece de 
la un cumpărător la altul.
(3) Dacă, pe durata perioadei de referință, 
cantitățile livrate de un producător 
depășesc cota de care dispune, statul 
membru în cauză poate decide ca 
respectivul cumpărător să rețină sub titlu 
de avans la contribuția acestui producător 
la taxă, potrivit modalităților determinate 
de statul membru, o parte a prețului 
laptelui din toată livrarea acestui 
producător care depășește cota de care 
dispune pentru livrare. Statul membru 
poate să prevadă dispoziții specifice care 
le permit cumpărătorilor să rețină acest 
avans atunci când producătorii livrează 
mai multor cumpărători.
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Or. pl

Amendamentul 1565
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 103 aa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103aa
Rolul cumpărătorilor

(1) Cumpărătorul este responsabil cu 
colectarea, de la producători, a 
contribuțiilor datorate de aceștia în 
virtutea taxei pe excedent și achită 
organismului competent al statului 
membru în cauză, înaintea unui termen și 
conform unor modalități care urmează să 
fie stabilite de Comisie prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare adoptate 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2), valoarea acestor contribuții 
pe care o reține din prețul laptelui plătit 
producătorilor responsabili cu depășirea 
și, în absența acestei plăți, perceput prin 
orice alte mijloace adecvate.

(2) Dacă un cumpărător se substituie total 
sau parțial unuia sau mai multor 
cumpărători, cotele individuale de care 
dispun producătorii sunt luate în 
considerare pentru restul perioadei de 12 
luni în curs, după deducerea cantităților 
deja livrate și ținând cont de conținutul 
lor de grăsime. Prezentul alineat se aplică 
și în cazul în care un producător trece de 
la un cumpărător la altul.
(3) Dacă, pe durata perioadei de referință, 
cantitățile livrate de un producător 
depășesc cota de care dispune, statul 
membru în cauză poate decide ca 
respectivul cumpărător să rețină sub titlu 
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de avans la contribuția acestui producător 
la taxă, potrivit modalităților determinate 
de statul membru, o parte a prețului 
laptelui din toată livrarea acestui 
producător care depășește cota de care 
dispune pentru livrare. Statul membru 
poate să prevadă dispoziții specifice care 
le permit cumpărătorilor să rețină acest 
avans atunci când producătorii livrează 
mai multor cumpărători.

Or. pt

Amendamentul 1566
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 103 aa (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103aa
Rolul cumpărătorilor

(1) Cumpărătorul este responsabil de 
colectarea de la producători a 
contribuțiilor datorate de către aceștia în 
virtutea taxei pe excedent și achită 
organului competent al statelor membre, 
anterior unei date și potrivit modalităților 
care urmează a fi fixate de către Comisie, 
valoarea acestor contribuții deduse din 
prețul laptelui plătit producătorilor 
responsabili de depășire sau, în absența 
acestei plăți, perceput prin orice alte 
mijloace adecvate.
(2) Dacă un cumpărător se substituie total 
sau parțial unuia sau mai multor 
cumpărători, cotele individuale de care 
dispun producătorii sunt luate în 
considerare pentru restul perioadei de 12 
luni în curs, după deducerea cantităților 
deja livrate și ținând cont de conținutul 
lor de grăsimi. Prezentul alineat se aplică 
și în cazul în care un producător trece de 
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la un cumpărător la altul.
(3) Dacă, pe durata perioadei de referință, 
cantitățile livrate de un producător 
depășesc cota de care dispune, statul 
membru în cauză poate decide ca 
respectivul cumpărător să rețină sub titlu 
de avans la contribuția acestui producător 
la taxă, potrivit modalităților determinate 
de statul membru, o parte a prețului 
laptelui din toată livrarea acestui 
producător care depășește cota de care 
dispune pentru livrare. Statul membru 
poate să prevadă dispoziții specifice care 
le permit cumpărătorilor să rețină acest 
avans atunci când producătorii livrează 
mai multor cumpărători.

Or. es

Amendamentul 1567
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 103 ab (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103ab
Aprobarea

Activitatea cumpărătorului este supusă 
unei aprobări prealabile de către statul 
membru potrivit criteriilor care urmează a 
fi stabilite de către Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în temeiul 
articolului 105x litera (f) și în 
conformitate cu procedura stabilită, prin 
intermediul actelor de punere în aplicare, 
în temeiul articolului 105y litera (i).

Or. pl
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Amendamentul 1568
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 103ab (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103ab
Aprobarea

Activitatea cumpărătorului este supusă 
unei aprobări prealabile de către statul 
membru potrivit criteriilor care urmează a 
fi stabilite de către Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în temeiul 
articolului 160.
Condițiile care trebuie îndeplinite, precum 
și informațiile care trebuie furnizate de 
către producători în ceea ce privește 
vânzările directe se stabilesc de către 
Comisie prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, în conformitate cu 
articolul 162 alineatul (2).

Or. pt

Amendamentul 1569
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 103 ab (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103ab
Aprobarea

Activitatea cumpărătorului este supusă 
unei aprobări prealabile de către statul 
membru, potrivit criteriilor care urmează 
a fi stabilite de către Comisie. Condițiile 
care trebuie îndeplinite și datele care 
trebuie furnizate de către un producător 
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în caz de vânzare directă sunt stabilite de 
către Comisie.

Or. es

Amendamentul 1570
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 103 ac (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103ac
Taxa pe excedent în cazul vânzărilor 

directe
(1) În cazul vânzărilor directe și potrivit 
deciziei statului membru, contribuția 
producătorilor la plata taxei pe excedent 
se stabilește, după realocarea sau nu a 
părții neutilizate din cotele naționale 
afectate vânzărilor directe, la scară 
teritorială adecvată sau la nivel național.
(2) Statele membre stabilesc baza de 
calcul a contribuției producătorului la 
taxa pe excedent datorată din cantitatea 
totală de lapte vândut, transferat sau 
utilizat pentru fabricarea produselor 
lactate vândute sau transferate, prin 
aplicarea criteriilor fixate de Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în 
conformitate cu articolul 105x litera (b).
(3) Pentru a stabili decontul final al taxei 
pe excedent, nu este luată în considerare 
nicio corecție privind conținutul de 
grăsimi.

(4) Prin intermediul actelor de punere în 
aplicare în conformitate cu articolul 105y 
literele (d) și (f), Comisia stabilește când 
și cum se plătește taxa pe excedent către 
autoritatea relevantă din statul membru.
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Or. pl

Amendamentul 1571
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 103 ac (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103ac
Taxa pe excedent în cazul vânzărilor 

directe
(1) În cazul vânzărilor directe, contribuția 
producătorilor la plata taxei pe excedent 
se stabilește potrivit deciziei statului 
membru, după realocarea sau nu a părții 
neutilizate din cotele naționale afectate 
vânzărilor directe, la scară teritorială 
adecvată sau la nivel național.
(2) Statele membre stabilesc baza de 
calcul a contribuției producătorului la 
taxa pe excedent datorată din cantitatea 
totală de lapte vândut, transferat sau 
utilizat pentru fabricarea produselor 
lactate vândute sau transferate, prin 
aplicarea criteriilor fixate de Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în 
conformitate cu articolul 160. 
(3) Pentru a stabili decontul final al taxei 
pe excedent, nu este luată în considerare 
nicio corecție privind conținutul de 
grăsimi.
(4) Comisia stabilește, prin intermediul 
actelor de punere în aplicare în temeiul 
articolului 105v, modalitățile și data de 
efectuare a plății taxei pe excedent către 
organismele competente din statele 
membre.

Or. pt
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Amendamentul 1572
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 103 ac (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103ac
Taxa pe excedent în cazul vânzărilor 

directe
(1) În cazul vânzărilor directe și potrivit 
deciziei statului membru, contribuția 
producătorilor la plata taxei pe excedent 
se stabilește, după realocarea sau nu a 
părții neutilizate din cotele naționale 
afectate vânzărilor directe, la scară 
teritorială adecvată sau la nivel național.
(2) Statele membre stabilesc baza de 
calcul a contribuției producătorului la 
taxa pe excedent datorată din cantitatea 
totală de lapte vândut, transferat sau 
utilizat pentru fabricarea produselor 
lactate vândute sau transferate, prin 
aplicarea criteriilor fixate de Comisie.
(3) Pentru a stabili decontul final al taxei 
pe excedent, nu este luată în considerare 
nicio corecție privind conținutul de 
grăsimi.
(4) Comisia determină modalitățile și data 
de plată a taxei pe excedent către 
organismul competent al statului 
membru.

Or. es

Amendamentul 1573
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, 
Artur Zasada

Propunere de regulament
Articolul 103 ad (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103ad
Sume excedentare sau neachitate

(1) Dacă, în cazul livrărilor sau vânzărilor 
directe, se constată că taxa pe excedent 
este plătibilă și contribuția percepută de la 
producători este superioară taxei, statul 
membru poate:
(a) să afecteze surplusul perceput în parte 
sau în totalitate pentru finanțarea 
măsurilor prevăzute la articolul 105l 
alineatul (1) litera (a) și/sau
(b) să redistribuie taxa în parte sau în 
totalitate producătorilor care:
(i) intră în categoriile prioritare stabilite 
de către statul membru pe baza criteriilor 
obiective și într-un termen care urmează a 
fi fixat de către Comisie prin intermediul 
unor acte delegate în conformitate cu 
articolul 105x litera (g) sau
(ii) sunt afectați de o situație excepțională 
care rezultă dintr-o dispoziție națională 
care nu are nicio legătură cu regimul de 
cote pentru lapte și alte produse lactate 
stabilite în prezentul capitol.
(2) Dacă se stabilește că nicio taxă pe 
excedente nu este plătibilă, avansurile de 
contribuție eventual percepute de către 
cumpărători sau de către statul membru 
sunt rambursate cel mai târziu la sfârșitul 
perioadei următoare de 12 luni.
(3) Dacă un cumpărător nu și-a respectat 
obligația de colectare a contribuției 
producătorilor la taxa pe excedent 
conform articolului 74, statul membru 
poate percepe valorile neplătite direct de 
la producător, fără a aduce atingere 
sancțiunilor pe care le poate aplica 
cumpărătorului vinovat.
(4) Dacă termenul de plată nu este 
respectat de către cumpărător sau 
producător, dobânzile de întârziere sunt 
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plătite către statul membru. Prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare în conformitate cu articolul 105y 
litera (e), Comisia stabilește dobânda 
aplicabilă.

Or. pl

Amendamentul 1574
Luis Manuel Capoulas Santos, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, 
Vasilica Viorica Dăncilă

Propunere de regulament
Articolul 103 ad (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103ad
Sume excedentare sau neachitate

(1) În cazul în care se stabilește, pentru 
livrările sau vânzările directe, că taxa pe 
excedent este datorată și că contribuția 
percepută de la producători este mai mare 
decât taxa, statul membru poate:
(a) să aloce excedentul perceput, parțial 
sau integral, pentru finanțarea măsurilor 
prevăzute la articolul 105k alineatul (1) 
litera (a); și/sau
(b) să redistribuie taxa în parte sau în 
totalitate producătorilor care:
– intră în categoriile prioritare stabilite de 
către statul membru pe baza criteriilor 
obiective și într-un termen care urmează a 
fi fixat de către Comisie sau
– sunt afectați de o situație excepțională 
care rezultă dintr-o dispoziție națională 
care nu are nicio legătură cu regimul de 
cote pentru lapte și alte produse lactate 
stabilite în prezentul capitol.
(2) În cazul în care se stabilește că nu este 
datorată nici o taxă pe excedent, 
avansurile din contribuție eventual 
percepute de către cumpărător sau de 
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către statul membru se rambursează la 
sfârșitul următoarei perioade de 
douăsprezece luni cel târziu.
(3) Dacă un cumpărător nu și-a respectat 
obligația de colectare a contribuției 
producătorilor la taxa pe excedent 
conform articolului 105q, statul membru 
poate percepe valorile neplătite direct de 
la producător, fără a aduce atingere 
sancțiunilor pe care le poate aplica 
cumpărătorului vinovat.
(4) În cazul în care un producător sau un 
cumpărător nu respectă termenul de 
plată, dobânzile de întârziere care 
urmează să fie fixate de Comisie prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare în conformitate cu procedura de
examinare prevăzută la articolul 162 
alineatul (2) se plătesc statului membru.

Or. pt

Amendamentul 1575
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 103 ad (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103ad
Sume excedentare sau neachitate 

(1) Dacă, în cazul livrărilor sau vânzărilor 
directe, se constată că taxa pe excedent 
este plătibilă și contribuția percepută de la 
producători este superioară taxei, statul 
membru poate:
(a) afecta surplusul perceput în parte sau 
în totalitate finanțării măsurilor 
menționate la articolul 101j alineatul (1) 
litera (a), și/sau 
(b) să redistribuie taxa în parte sau în 
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totalitate producătorilor care:
— intră în categoriile prioritare stabilite 
de către statul membru pe baza criteriilor 
obiective și într-un termen care urmează a 
fi fixat de către Comisie sau
— sunt afectați de o situație excepțională 
care rezultă dintr-o dispoziție națională 
care nu are nicio legătură cu regimul de 
cote pentru lapte și alte produse lactate 
stabilite în prezentul capitol.
(2) Dacă se stabilește că nicio taxă pe 
excedente nu este plătibilă, avansurile de 
contribuție eventual percepute de către 
cumpărători sau de către statul membru 
sunt rambursate cel târziu la sfârșitul 
perioadei următoare de 12 luni.
(3) Dacă un cumpărător nu și-a respectat 
obligația de colectare a contribuției 
producătorilor la taxa pe excedent 
conform articolului 101p, statul membru 
poate percepe valorile neplătite direct de 
la producător, fără a aduce atingere 
sancțiunilor pe care le poate aplica 
cumpărătorului vinovat.
(4) Dacă termenul de plată nu este 
respectat de către cumpărător sau 
producător, dobânzile de întârziere ce 
urmează a fi fixate de Comisie sunt plătite 
către statul membru.

Or. es

Amendamentul 1576
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 103 ae (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103ae
Subsecțiunea IV
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Dispoziții procedurale
Competențe delegate

Pentru a garanta că regimul cotelor de 
lapte își atinge obiectivul, în special în 
ceea ce privește utilizarea eficientă a 
cotelor individuale și calcularea, 
colectarea și utilizarea corectă a taxei, 
Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte delegate, norme cu privire la:
(a) conversiunea temporară și definitivă a 
cotelor;
(b) condițiile care se aplică laptelui și 
produselor lactate comercializate și care 
trebuie să fie luate în considerare în 
scopul calculării taxei pe excedent;
(c) realocarea cotelor neutilizate;
(d) ajustarea corecției conținutului de 
grăsimi;
(e) obligațiile producătorilor de a livra 
cumpărătorilor autorizați;
(f) criteriile pentru aprobarea 
cumpărătorilor de către statul membru;
(g) criteriile obiective pentru 
redistribuirea taxei pe excedent;
(h) adaptarea definiției termenului 
„vânzare directă” ținând seama de 
definiția termenului „livrare” de la 
articolul 105b alineatul (1) litera (f).

Or. pl

Amendamentul 1577
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 103 af (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 103af
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Competențe de punere în aplicare
Prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, Comisia adoptă măsurile 
necesare pentru punerea în aplicare a 
cotelor de lapte, inclusiv norme privind:
(a) conversii definitive ale cotelor și 
repartizarea cotelor naționale între livrări 
și vânzări directe pe baza notificărilor 
statelor membre;
(b) fixarea coeficientului pentru 
calcularea conținutului de grăsimi al cotei 
individuale, corectarea conținutului de 
grăsimi și înregistrarea depășirii 
conținutului de grăsimi al cotei naționale;
(c) stabilirea de către statele membre a 
echivalențelor pentru lapte;
(d) procedura, termenul-limită și faptul 
generator pentru rata de schimb 
aplicabilă la plata taxei și pentru 
redistribuirea taxei pe excedent, precum și 
reducerea avansurilor în cazul 
nerespectării termenelor;
(e) ratele dobânzilor aplicabile în caz de 
întârziere a plăților, aplicarea corectă a 
taxei și utilizarea procentajului de 1% din 
taxă care nu trebuie vărsat în contul 
FEGA;
(f) informarea producătorilor cu privire la 
noile definiții, comunicarea cotelor 
individuale și a taxei;
(g) comunicarea de informații cu privire 
la aplicarea dispozițiilor referitoare la 
taxele în sectorul laptelui;
(h) întocmirea unui decont al cantităților 
livrate și a declarațiilor de vânzare 
directă;
(i) declarațiile care trebuie să fie făcute, 
evidențele care trebuie să fie păstrate și 
informațiile care trebuie să fie furnizate 
de către cumpărători și producători;
(j) controalele asupra livrărilor și 
vânzărilor directe.
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Or. pl

Justificare

Eliminarea cotelor de lapte va însemna o creștere a numărului de exploatații mai puțin 
performante și o încetare a producției în unele regiuni.  În ciuda crizei de pe piața laptelui 
care a avut loc în anii 2008 și 2009, sistemul de cote s-a dovedit a fi un factor de stabilizare 
eficace.  Cotele sunt benefice agricultorilor atunci când vine vorba de poziția acestora în fața 
cumpărătorilor de lapte și ele permit continuarea producției în regiuni în care producția de 
lapte are o semnificație deosebită, dincolo de considerentele de ordin economic. Sistemul 
cotelor de lapte și-a dovedit eficacitatea de-a lungul anilor și nu ar trebui să fie abandonat.

Amendamentul 1578
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Partea II – titlul II – capitolul II – secțiunea III 

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. es

Justificare

PAC ar trebui să promoveze concentrarea de cooperative agricole și să sprijine introducerea 
contractelor între producători și industria de prelucrare, prin transpunerea propunerii din 
sectorul produselor lactate în alte sectoare.

Amendamentul 1579
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă un stat membru decide că orice 
livrare de lapte crud a unui fermier către un 
prelucrător de lapte crud trebuie să facă 
obiectul unui contract scris între părți, un 
astfel de contract trebuie să îndeplinească 
condițiile stabilite la alineatul (2).

Orice livrare de lapte crud a unui fermier 
către un prelucrător de lapte crud trebuie să 
facă obiectul unui contract scris între părți
și un astfel de contract trebuie să 
îndeplinească condițiile stabilite la 
alineatul (2).
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Or. fr

Justificare

În loc să se permită statelor membre să opteze sau nu pentru contracte, ar trebui mai degrabă 
ca încheierea de contracte să devină obligatorie la nivel european pentru a asigura o piață 
comună a laptelui, pentru a împiedica prelucrătorii să instaureze un climat nesănătos între 
producători, dar și pentru a evita apariția unei concurențe nefavorabile între statele membre 
care optează pentru contracte și cele care nu optează pentru contracte.

Amendamentul 1580
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 2 – litera c – punctul i – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– este fix și este indicat în contract și/sau – este fix și este indicat în contract, 
acoperă cel puțin costurile de 
producție care țin seama de 
costurile energiei, 
îngrășămintelor, hranei pentru 
animale, chiriilor și ale altor 
factori de producție esențiali, 
prețurile fiind ajustate în 
consecință, și/sau

Or. fr

Amendamentul 1581
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 2 – litera c – punctul i – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

– este fix și este indicat în contract și/sau – este fix și este indicat în contract și 
reflectă costurile de producție reale și/sau

Or. fr
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Justificare

O condiție importantă în contracte ar trebui să fie aceea ce prețurile negociate să reflecte 
costurile de producție reale. În cazul în care nu este îndeplinită această condiție, situația 
financiară a producătorilor nu ar cunoaște îmbunătățiri.

Amendamentul 1582
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 2 – litera c – punctul i – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

variază doar în funcție de factori stabiliți în 
contract, și anume evoluția situației pieței, 
apreciată pe baza indicatorilor pieței, 
volumul livrat și calitatea sau compoziția 
laptelui crud livrat;

variază doar în funcție de factori stabiliți în 
contract, și anume costurile de producție 
reale, evoluția situației pieței, apreciată pe 
baza indicatorilor pieței, volumul livrat și 
calitatea sau compoziția laptelui crud 
livrat;

Or. fr

Justificare

O condiție importantă în contracte ar trebui să fie aceea ce prețurile negociate să reflecte 
costurile de producție reale. În cazul în care nu este îndeplinită această condiție, situația 
financiară a producătorilor nu ar cunoaște îmbunătățiri.

Amendamentul 1583
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 2 – litera c – punctul i – liniuța 2 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- ține seama de costurile aferente 
investițiilor agricultorului legate de 
sustenabilitate;

Or. en
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Amendamentul 1584
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 2 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) durata de validitate a contractului, care 
poate fi încheiat pe o durată nedeterminată 
cu clauze de reziliere

(iii) durata de validitate a contractului, care 
poate fi încheiat pe o durată nedeterminată 
cu o clauză de indexare și renegociere a 
prețului legată de evoluția anormală a 
costurilor de producție și cu clauze de 
reziliere.

Or. fr

Amendamentul 1585
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Toate elementele contractelor de 
livrare a laptelui crud încheiate de 
fermieri, colectori sau prelucrători de 
lapte crud, inclusiv elementele menționate 
la alineatul (2) litera (c), sunt negociate în 
mod liber între părți.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 1586
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 5
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În vederea garantării aplicării 
uniforme a prezentului articol, Comisia 
poate adopta măsurile necesare prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare. Actul de punere în aplicare 
respectiv este adoptat în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).

eliminat

Or. de

Amendamentul 1587
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells, Raimon Obiols, Maria Badia i 
Cutchet, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 105

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. es

Amendamentul 1588
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Contractele de livrare a laptelui crud de 
la un fermier la un prelucrător de lapte crud 
sau la un colector în sensul articolului 104 
alineatul (1) al doilea paragraf pot fi 
negociate de către o organizație de 
producători din sectorul laptelui și 
produselor lactate recunoscută în temeiul 
articolului 106, în numele fermierilor 
membri ai acesteia pentru o parte sau 

(1) Contractele de livrare a laptelui de vacă
crud de la un fermier la un prelucrător de 
lapte de vacă crud sau la un colector în 
sensul articolului 104 alineatul (1) al doilea 
paragraf pot fi negociate de către o 
organizație de producători din sectorul 
laptelui și produselor lactate recunoscută în 
temeiul articolului 106, în numele 
fermierilor membri ai acesteia pentru o 
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pentru totalitatea producției lor colective. parte sau pentru totalitatea producției lor 
colective.

Or. en

Amendamentul 1589
Mairead McGuinness, Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 105 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 105a
Măsuri tranzitorii pentru eliminarea 

sistemului de cote de lapte
(1) Cotele naționale stabilite în anexa 
VIII sunt majorate cu 5% în 2014/15 în 
lumina ultimului an al sistemului de cote 
de lapte și a condițiilor speciale existente 
în anumite state membre.
(2) O taxă pe excedent este percepută 
pentru lapte și alte produse lactate 
comercializate peste cota națională 
stabilită conform subsecțiunii II.
Taxa este fixată la 27,83 EUR pentru 
100 de kilograme de lapte.
Cu toate acestea, pentru anul 2014/15, 
taxa este fixată la 10,00 EUR pentru 100 
kilograme de lapte.

Or. en

Justificare

În conformitate cu acordul la care a ajuns Consiliul în cadrul bilanțului de sănătate al PAC 
din 2008 pentru a asigura eliminarea treptată a sistemului de cote de lapte în toate statele 
membre.

Amendamentul 1590
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 105 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 105a
Norme de comercializare pentru 

îmbunătățirea și stabilizarea funcționării 
pieței comune a laptelui

În vederea îmbunătățirii și stabilizării 
funcționării pieței interne, statele membre 
producătoare pot stabili norme de 
comercializare pentru gestionarea ofertei, 
în special prin punerea în aplicare a 
deciziilor luate de organizațiile 
interprofesionale recunoscute în temeiul 
articolului 108. Până la momentul în care 
măsurile luate de către organizațiile 
menționate la articolele 106-108 au 
dezvoltat puterea de piață necesară pentru 
a adapta oferta la cerere pe baza unor 
decizii concrete, producătorilor trebuie să 
li se garanteze un grad minim de 
stabilitate a pieței, cu ajutorul unei 
organizări adecvate a pieței care ajustează 
producția în funcție de cererea 
europeană. Din acest motiv, sistemul 
cotelor de lapte ar trebui extins până în 
2017.

Or. de

Amendamentul 1591
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre recunosc, la cerere, 
organizațiile de producători care:

Statele membre recunosc, la cerere, 
organizațiile de producători din sectorul 
fructelor și legumelor și pot recunoaște, la 
cerere, organizațiile de producători din 
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alte sectoare

Or. en

Amendamentul 1592
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre recunosc, la cerere, 
organizațiile de producători care:

Statele membre pot recunoaște, la cerere, 
organizațiile de producători care:

Or. en

Justificare

Statele membre nu ar trebui să fie obligate să recunoască organizațiile de producători în 
anumite condiții. Acestea ar trebui să aibă o marjă de discreție în ceea ce privește această 
decizie.

Amendamentul 1593
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre recunosc, la cerere, 
organizațiile de producători care:

Statele membre pot recunoaște, la cerere, 
organizațiile de producători care:

Or. en

Amendamentul 1594
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre recunosc, la cerere, 
organizațiile de producători care:

Statele membre pot recunoaște, la cerere, 
organizațiile de producători care:

Or. lv

Amendamentul 1595
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre recunosc, la cerere, 
organizațiile de producători care:

Statele membre pot recunoaște, la cerere, 
organizațiile de producători care:

Or. en

Amendamentul 1596
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre recunosc, la cerere, 
organizațiile de producători care:

Statele membre pot recunoaște, la cerere, 
organizațiile de producători care:

Or. en

Amendamentul 1597
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre recunosc, la cerere, 
organizațiile de producători care:

Statele membre pot recunoaște, la cerere, 
organizațiile de producători care:

Or. en

Justificare

Recunoașterea organizațiilor de producători nu trebuie să fie obligatorie; fiecare stat 
membru ar trebui să aibă posibilitatea de a lua propria decizie în această privință. Această 
abordare este conformă cu principiul subsidiarității și le permite statelor membre să evalueze 
aceste organizații în funcție de situația națională specifică.

Amendamentul 1598
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre recunosc, la cerere, 
organizațiile de producători care:

Statele membre pot recunoaște, la cerere, 
organizațiile de producători care:

Or. en

Amendamentul 1599
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre recunosc, la cerere, 
organizațiile de producători care:

Statele membre pot recunoaște, la cerere, 
organizațiile de producători care:

Or. en

Justificare

Statele membre nu ar trebui să fie obligate să recunoască organizațiile de producători. 
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Motivul pentru care recunoașterea să fie obligatorie nu este clar și consecințele sunt 
imprevizibile. Toate inițiativele politice din cadrul lanțului alimentar ar trebui să fie 
voluntare. Propunerea Comisiei are deja un domeniu de aplicare adecvat pentru activitățile 
organizațiilor de producători. Consolidarea rolului agricultorilor în cadrul lanțului 
alimentar este importantă. Cu toate acestea, propunerea Comisiei are deja un domeniu de 
aplicare adecvat pentru activitățile organizațiilor de producători.

Amendamentul 1600
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre recunosc, la cerere, 
organizațiile de producători care:

Statele membre pot recunoaște, la cerere, 
organizațiile de producători care:

Or. en

Amendamentul 1601
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se compun din producători din oricare
dintre sectoarele enumerate la articolul 1 
alineatul (2);

(a) se compun din agricultori dintr-un 
anumit sector dintre cele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 1602
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se compun din producători din oricare
dintre sectoarele enumerate la articolul 1 
alineatul (2);

(a) se compun din agricultori dintr-un 
anumit sector dintre cele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2) și sunt controlate 
de aceștia;

Or. en

Justificare

1) Organizațiile de producători contribuie la consolidarea poziției agricultorilor în lanțul 
alimentar (în locul prelucrătorilor). Dacă se menține formularea din propunerea COM 
(„producători”), acest lucru ar permite asociațiile de prelucrători. 2) Este important că 
organizațiile de producători pot fi controlate de către membrii lor (= agricultori) în orice 
moment. 3) Ar trebui să se permită numai agricultorilor din același sector să se unească într-
o organizație de producători.

Amendamentul 1603
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se compun din producători din oricare 
dintre sectoarele enumerate la articolul 1 
alineatul (2);

(a) se compun din producători din oricare 
dintre sectoarele enumerate la articolul 1 
alineatul (2) și sunt controlate de aceștia;

Or. en

Amendamentul 1604
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se compun din producători din oricare 
dintre sectoarele enumerate la articolul 1 
alineatul (2);

(a) se compun din producători din oricare 
dintre sectoarele enumerate la articolul 1 
alineatul (2) și sunt controlate de aceștia;
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Or. en

Amendamentul 1605
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt constituite la inițiativa
producătorilor;

(b) sunt constituite la inițiativa
agricultorilor;

Or. en

Justificare

Organizațiile de producători contribuie la consolidarea poziției agricultorilor în lanțul 
alimentar (în locul prelucrătorilor). Dacă se menține formularea din propunerea COM 
(„producători”), acest lucru ar permite asociațiile de prelucrători.

Amendamentul 1606
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt constituite la inițiativa
producătorilor;

(b) sunt constituite la inițiativa
agricultorilor;

Or. en

Amendamentul 1607
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt constituite la inițiativa (b) sunt constituite la inițiativa 



PE494.588v01-00 42/178 AM\910137RO.doc

RO

producătorilor; producătorilor, se află în proprietatea 
producătorilor și sunt controlate de 
aceștia;

Or. en

Amendamentul 1608
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt constituite la inițiativa 
producătorilor;

(b) sunt constituite la inițiativa 
producătorilor, dispun de suficiente 
resurse umane, materiale și tehnice 
pentru desfășurarea activităților lor;

Or. en

Amendamentul 1609
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dispun de suficiente resurse umane, 
materiale și tehnice pentru desfășurarea 
activităților lor;

Or. en

Amendamentul 1610
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) urmăresc un scop specific, care poate 
include cel puțin unul dintre următoarele 
obiective:

(c) urmăresc următoarele obiective ca 
scopuri specifice:

Or. es

Amendamentul 1611
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) urmăresc un scop specific, care poate 
include cel puțin unul dintre următoarele
obiective:

(c) urmăresc scopul specific de a realiza
cel puțin două dintre punctele (i), (ii) sau 
(iii), cu posibilitatea includerii voluntare a 
oricăruia dintre celelalte obiective din 
următoarea listă:

Or. es

Justificare

Pentru a nu pierde din vedere obiectivul fundamental pe care organizațiile de producători din 
sectorul fructelor și legumelor l-au urmărit de mai mulți ani, și anume concentrarea ofertei 
pentru a realiza o comercializare comună, aceste organizații ar trebui să dezvolte programe 
operaționale care împărtășesc același obiectiv fundamental.

Amendamentul 1612
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) asigurarea programării și a adaptării 
producției la cerere, în special în privința 
calității și a cantității;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 1613
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) asigurarea programării și a adaptării 
producției la cerere, în special în privința 
calității și a cantității;

(i) asigurarea programării și a adaptării 
producției la cerere, în special în privința 
calității și a cantității, prin intermediul 
instrumentelor de ajustare a volumului;

Or. fr

Justificare

Instrumentele de ajustare a producției puse la dispoziția organizațiilor de producători trebuie 
să fie legate de ajustarea ofertei.

Amendamentul 1614
Esther de Lange, Marianne Thyssen, Ivo Belet

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) concentrarea ofertei și introducerea pe 
piață a produselor obținute de membrii săi;

(ii) concentrarea ofertei și introducerea pe 
piață a produselor obținute de membrii săi, 
inclusiv negocierea prețurilor în numele 
membrilor săi, pentru o parte sau pentru 
totalitatea producției lor colective;

Or. en

Amendamentul 1615
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) concentrarea ofertei și introducerea pe 
piață a produselor obținute de membrii săi;

(ii) concentrarea ofertei și introducerea pe 
piață a produselor obținute de membrii săi, 
inclusiv negocierea prețurilor în numele 
agricultorilor care aparțin de aceste 
organizații, ținând seama de o parte sau 
de totalitatea producției lor colective;

Or. fr

Amendamentul 1616
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) concentrarea ofertei și introducerea pe 
piață a produselor obținute de membrii săi;

(ii) concentrarea ofertei și introducerea 
directă pe piață a produselor obținute de 
membrii săi;

Or. it

Amendamentul 1617
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) optimizarea costurilor de producție și 
stabilizarea prețurilor de producție;

(iii) de asemenea, poate, urmărirea unuia 
sau mai multora dintre obiectivele 
specifice stabilite la articolul 106a litera 
(c);
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Or. es

Amendamentul 1618
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) optimizarea costurilor de producție și 
stabilizarea prețurilor de producție;

(iii) minimizarea costurilor de producție și 
stabilizarea prețurilor de producție;

Or. en

Amendamentul 1619
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) optimizarea costurilor de producție și 
stabilizarea prețurilor de producție;

(iii) optimizarea costurilor de producție și 
stabilizarea prețurilor de producție, de 
exemplu prin punerea la dispoziție a unor 
instrumente de gestionare a riscurilor;

Or. en

Amendamentul 1620
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) optimizarea costurilor de producție și 
stabilizarea prețurilor de producție;

(iii) optimizarea costurilor de producție și 
stabilizarea prețurilor de producție, de 
exemplu prin aplicarea măsurilor 
menționate la articolele 38-40 din 
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Regulamentul (UE) nr.  [...] [RDR];

Or. fr

Amendamentul 1621
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) optimizarea costurilor de producție și
stabilizarea prețurilor de producție;

(iii) optimizarea costurilor de producție,
stabilizarea prețurilor de producție și 
garantarea unor prețuri echitabile pentru 
consumatori în raport cu prețurile de 
producție;

Or. pt

Amendamentul 1622
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) negocierea clauzelor contractelor;

Or. en

Amendamentul 1623
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) realizarea de studii privind metodele eliminat
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de producție sustenabile și evoluția pieței;

Or. es

Amendamentul 1624
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) realizarea de studii privind metodele 
de producție sustenabile și evoluția pieței;

(iv) realizarea de studii privind metodele 
de producție sustenabile din punct de 
vedere economic, practicile inovatoare, 
competitivitatea economică și evoluția 
pieței;

Or. en

Amendamentul 1625
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) promovarea și furnizarea de asistență 
tehnică pentru utilizarea unor practici de 
cultivare și a unor tehnici de producție 
care protejează mediul;

eliminat

Or. es

Amendamentul 1626
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul v
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) promovarea și furnizarea de asistență 
tehnică pentru utilizarea unor practici de 
cultivare și a unor tehnici de producție
care protejează mediul;

(v) promovarea și furnizarea de asistență 
tehnică pentru îmbunătățirea 
competitivității economice și a unor tehnici 
de producție;

Or. en

Amendamentul 1627
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) promovarea și furnizarea de asistență 
tehnică pentru utilizarea unor practici de 
cultivare și a unor tehnici de producție care 
protejează mediul;

(v) promovarea și furnizarea de asistență 
tehnică pentru utilizarea unor practici de 
cultivare și a unor tehnici de producție care 
protejează mediul, precum și a unor bune 
practici și tehnici în domeniul bunăstării 
animalelor;

Or. en

Amendamentul 1628
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul va (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) promovarea și furnizarea de asistență 
tehnică pentru utilizarea standardelor de 
producție, îmbunătățirea calității 
produselor și dezvoltarea de produse cu o 
denumire de origine protejată, o indicație 
geografică protejată sau care intră sub 
incidența unei etichete de calitate 
naționale.



PE494.588v01-00 50/178 AM\910137RO.doc

RO

Or. en

Amendamentul 1629
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul va (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) promovarea și furnizarea de asistență 
tehnică pentru utilizarea standardelor de 
producție, îmbunătățirea calității 
produselor și dezvoltarea de produse cu o 
denumire de origine protejată, o indicație 
geografică protejată sau care intră sub 
incidența unei etichete de calitate 
naționale;

Or. en

Amendamentul 1630
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul va (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) promovarea și furnizarea de asistență 
pentru dezvoltarea de produse cu o 
denumire de origine protejată sau o 
indicație geografică protejată;

Or. en

Justificare

Este de dorit ca organizațiile de producători să ajute agricultorii să profite de posibilitățile 
oferite de denumirile de origine protejate / indicațiile geografice protejate.

Amendamentul 1631
Eric Andrieu, Marc Tarabella
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Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul va (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) stabilirea unor norme de producție și 
de comercializare la prima introducere pe 
piață a produselor care să fie mai stricte 
decât cele stabilite la nivelul UE sau la 
nivel național;

Or. fr

Amendamentul 1632
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul va (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(va) stabilirea unor norme de producție și 
de comercializare mai stricte decât cele 
prevăzute la nivelul Uniunii sau la nivel 
național;

Or. es

Amendamentul 1633
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul vb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vb) dezvoltarea de inițiative care permit 
îmbunătățirea calității și inovarea în 
domeniul produselor alimentare;

Or. en
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Amendamentul 1634
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) gestionarea produselor secundare și a 
deșeurilor, în special pentru protejarea 
calității apelor, a solului și a peisajului și 
pentru a ocroti sau a favoriza 
biodiversitatea  și

eliminat

Or. en

Amendamentul 1635
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) gestionarea produselor secundare și a 
deșeurilor, în special pentru protejarea 
calității apelor, a solului și a peisajului și 
pentru a ocroti sau a favoriza 
biodiversitatea  și

eliminat

Or. en

Amendamentul 1636
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) gestionarea produselor secundare și a 
deșeurilor, în special pentru protejarea 
calității apelor, a solului și a peisajului și 

eliminat
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pentru a ocroti sau a favoriza 
biodiversitatea  și

Or. es

Amendamentul 1637
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) contribuția la utilizarea durabilă a 
resurselor naturale și la combaterea 
schimbărilor climatice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1638
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) contribuția la utilizarea durabilă a
resurselor naturale și la combaterea 
schimbărilor climatice;

eliminat

Or. es

Amendamentul 1639
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul vii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) contribuția la utilizarea durabilă a
resurselor naturale și la combaterea 
schimbărilor climatice;

(vii) contribuția la utilizarea unor sisteme 
avansate de producție durabilă pentru 
conservarea resurselor naturale, inclusiv 
schimbările climatice;

Or. fr

Amendamentul 1640
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul viia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) dezvoltarea de inițiative pentru a 
consolida sustenabilitatea economică și 
competitivitatea economică a 
producătorilor, dar și pentru a consolida 
inovarea;

Or. en

Amendamentul 1641
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul viia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) dezvoltarea de inițiative pentru 
îmbunătățirea calității și a caracterului 
inovator în domeniul produselor 
agroalimentare;

Or. es
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Amendamentul 1642
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul viia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) dezvoltarea de inițiative pentru 
îmbunătățirea calității și a promovarea
inovării în domeniul produselor 
agroalimentare;

Or. es

Amendamentul 1643
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul viia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) asigurarea faptului că producătorii 
unei organizații de producători 
recunoscute primesc o compensație 
rezonabilă pentru costurile aferente 
investițiilor în aspecte cum ar fi mediul și 
bunăstarea animalelor.

Or. en

Amendamentul 1644
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul viia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) punerea în aplicare a unor măsuri 
comune cu scopul de a anticipa și 
gestiona riscurile economice, în special 
fondurile de egalizare menționate la 
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articolul 109c;

Or. fr

Amendamentul 1645
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul viia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) întreprinderea de acțiuni pentru 
îmbunătățirea calității, în special în etapa 
de plasare pe piață;

Or. it

Amendamentul 1646
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul viia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) creșterea valorii de piață a 
producției, inclusiv prin prelucrare.

Or. es

Justificare

Ar trebui menționat și subliniat în mod explicit faptul că o modalitate de a crește valoarea 
producției este prin prelucrare.

Amendamentul 1647
Bastiaan Belder
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Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul viia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viia) asigurarea unor prețuri echitabile și 
rezonabile pentru producători, care țin 
seama de costurile producătorilor legate 
de durabilitate și bunăstarea animalelor;

Or. en

Amendamentul 1648
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul viib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viib) dezvoltarea de inițiative în domeniul 
promovării și comercializării;

Or. en

Amendamentul 1649
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul viib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viib) optimizarea producției de către 
membrii săi, inclusiv prin prelucrare;

Or. es

Amendamentul 1650
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, 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
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul viib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viib) punerea în aplicare a unor politici 
menite să consolideze organizațiile de 
producători și asociațiile organizațiilor de 
producători din punct de vedere 
organizațional, comercial și financiar.

Or. it

Amendamentul 1651
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul viib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viib) dezvoltarea de inițiative pentru 
îmbunătățirea calității și a caracterului 
inovator în domeniul produselor 
agroalimentare;

Or. es

Justificare

Considerăm că organizațiile de producători oferă un cadru potrivit pentru îmbunătățirea 
calității și inovare, astfel că aceste obiective ar trebui incluse printre obiectivele specifice ale 
acestora.

Amendamentul 1652
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera c – punctul viic (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viic) negocierea în nume propriu sau, 
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după caz, în numele membrilor lor, a 
contractelor încheiate cu clienții în 
vederea furnizării de produse agricole;

Or. en

Amendamentul 1653
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nu dețin o poziție dominantă pe o 
anumită piață, cu excepția cazului în care 
acest lucru este necesar pentru atingerea 
obiectivelor prevăzute la articolul 39 din 
tratat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1654
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nu dețin o poziție dominantă pe o 
anumită piață, cu excepția cazului în care 
acest lucru este necesar pentru atingerea 
obiectivelor prevăzute la articolul 39 din 
tratat.

eliminat

Or. es

Amendamentul 1655
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nu dețin o poziție dominantă pe o 
anumită piață, cu excepția cazului în care 
acest lucru este necesar pentru atingerea 
obiectivelor prevăzute la articolul 39 din 
tratat.

eliminat

Or. fr

Justificare

Având în vedere că legislația europeană în domeniul concurenței interzice doar abuzul de 
poziție dominantă și că producătorii se află în cea mai slabă poziție în rândul operatorilor 
din lanțul alimentar, articolul 106 alineatul (1) litera (d) ar trebui să fie eliminat, astfel încât 
să se asigure concentrarea ofertei și să se protejeze puterea de negociere a producătorilor.  

Amendamentul 1656
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nu dețin o poziție dominantă pe o 
anumită piață, cu excepția cazului în care 
acest lucru este necesar pentru atingerea 
obiectivelor prevăzute la articolul 39 din 
tratat.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1657
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nu dețin o poziție dominantă pe o 
anumită piață, cu excepția cazului în care 
acest lucru este necesar pentru atingerea 
obiectivelor prevăzute la articolul 39 din 
tratat.

(d) nu exclud concurența;

Or. en

Justificare

Articolul 102 din tratat interzice abuzul de o poziție dominantă. Acesta nu sancționează 
deținerea unei poziții dominante în sine. Prin urmare, ar fi o discriminare dacă organizațiilor 
de producători nu li s-ar permite să dețină deloc o poziție dominantă. Se propune, în schimb, 
ca organizațiile de producători să nu excludă concurența.

Amendamentul 1658
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nu dețin o poziție dominantă pe o 
anumită piață, cu excepția cazului în care 
acest lucru este necesar pentru atingerea 
obiectivelor prevăzute la articolul 39 din 
tratat.

(d) nu exclud concurența;

Or. en

Amendamentul 1659
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) nu dețin o poziție dominantă pe o 
anumită piață, cu excepția cazului în care 

(d) nu dețin o poziție dominantă pe o 
anumită piață, cu excepția cazului în care 
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acest lucru este necesar pentru atingerea 
obiectivelor prevăzute la articolul 39 din 
tratat.

acest lucru este necesar pentru atingerea 
obiectivelor prevăzute la articolul 39 din 
tratat. O prezumție simplă de poziție 
dominantă există în legătură cu 
activitățile unui grup de producători sau 
ale unei asociații de grupuri de 
producători în cazul în care cota sa din 
producția națională totală pentru 
produsul în cauză depășește 33% sau cota 
sa din producția totală a Uniunii 
depășește 3,5%.

Or. en

Amendamentul 1660
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) comercializează produse care nu 
intră sub incidența anexei I la tratat, cu 
condiția ca proporția de produse vândute 
care nu sunt incluse în anexa I să nu 
depășească 49% din volumul total 
comercializat, fără ca acest lucru să ducă 
la pierderea statutului oficial de 
organizație de producători în sectorul 
agricol recunoscut.

Or. de

Justificare

În vederea creșterii competitivității anumitor produse agricole care au costuri de producție 
mai mari decât produsele comparabile importate din țări terțe, ar putea fi rentabil pentru o 
organizație de producători recunoscută să comercializeze produse care nu sunt incluse în 
anexa I la tratat (de exemplu, o organizație de producători recunoscută pentru alcoolul
agricol poate comercializa, de asemenea, băuturi spirtoase, care nu sunt incluse în anexa I la 
tratat).
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Amendamentul 1661
Elisabeth Jeggle, Albert Deß, Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) comercializează produse care nu 
intră sub incidența anexei I la tratat, cu 
condiția ca proporția de produse vândute 
care nu sunt incluse în anexa I să nu 
depășească 49% din volumul total 
comercializat, fără ca acest lucru să ducă 
la pierderea statutului oficial de 
organizație de producători în sectorul 
agricol recunoscut.

Or. de

Amendamentul 1662
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) dispun de mijloacele tehnice necesare 
pentru desfășurarea activităților lor.

Or. es

Amendamentul 1663
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) își comercializează întreaga 
producție prin intermediul organizației de 
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producători;

Or. es

Justificare

Este necesar să se includă dispozițiile prevăzute în reglementările în vigoare în ceea ce 
privește obligația membrilor organizațiilor de producători de a-și comercializa întreaga 
producție prin intermediul acestor organizații, precum și eventualele excepții care pot să 
apară.

Amendamentul 1664
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) plătesc contribuțiile financiare 
prevăzute în actul constitutiv pentru 
crearea și refinanțarea fondului 
operațional prevăzut la articolul 30.

Or. es

Justificare

Aceasta este o obligație clară a membrilor organizațiilor de producători și ar trebui inclusă 
ca atare.

Amendamentul 1665
Esther Herranz García, Gabriel Mato Adrover, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor de mai 
sus, organizațiile de producători alcătuite 
din producători din sectorul fructelor și 
legumelor, uleiului de măsline și al 
vinului ar trebui să includă cel puțin unul 
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dintre obiectivele (i), (ii) sau (iii).

Or. es

Justificare

Organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor și-au desfășurat ani de zile 
activitatea urmărind obiectivul fundamental de concentrare a ofertei în vederea 
comercializării comune, astfel cum se prevede în legislația comunitară [articolul 122 litera 
(c) din Regulamentul 1234/2007, care corespunde obiectivelor (i), (ii) și (iii) de la litera (c)].

Amendamentul 1666
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor de mai 
sus, organizațiile de producători alcătuite 
din producători din sectorul fructelor și 
legumelor, uleiului de măsline și al 
vinului ar trebui să includă cel puțin unul 
dintre obiectivele (i), (ii) sau (iii).

Or. es

Amendamentul 1667
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sectorul fructelor și legumelor, 
organizațiile de producători urmăresc 
îndeplinirea cel puțin a unuia dintre 
obiectivele menționate la articolul 106 
alineatul (1) litera (c) punctele (i)-(iii).

Or. en
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Amendamentul 1668
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sectorul fructelor și legumelor, 
organizațiile de producători trebuie să 
urmărească îndeplinirea cel puțin a unuia 
dintre obiectivele menționate la articolul 
106 alineatul (1) litera (c) punctele (i), (ii) 
și (iii).

Or. fr

Amendamentul 1669
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul articol nu se aplică 
cooperativelor.

Or. en

Justificare

Co-operatives and producer organisations are different entities and it should be stated clearly 
in the regulation that the same set of rules should thus not apply to both. Cooperatives consist 
of vertical integration of farmers together with processing facilities; the farmers own the 
cooperative and cooperatives can vary considerably in size. Furthermore, there are 
significant differences in cooperative structures across Europe. Strengthening of farmers’ 
role in the food value chain is important. However, the Commission’s proposal already has 
the appropriate scope for producer organisations’ activities.

Amendamentul 1670
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la paragraful 1, statele 
membre recunosc, la cerere, organizațiile 
de producători din sectorul fructelor și 
legumelor, al uleiului de măsline și al 
măslinelor de masă care îndeplinesc 
criteriile de la paragraful 1 și care, în 
cazul organizațiilor de producători din 
sectorul fructelor și legumelor, urmăresc 
cel puțin unul dintre obiectivele de la 
paragraful 1 litera (c) punctele (i)-(iii).

Or. en

Amendamentul 1671
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 106 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la 
paragraful 1 litera (e), atunci când 
organizația de producători autorizează o 
astfel de acțiune și când această acțiune 
se desfășoară în conformitate cu condițiile 
stabilite de organizația de producători, 
membrii producători:
(a) nu pot vinde direct de pe exploatația 
lor și/sau din afara exploatației lor, 
consumatorilor, pentru nevoi personale, 
mai mult de un procent fix din producția 
și/sau produsele lor, respectivul procent 
fiind stabilit de către statele membre la cel 
puțin 10%;
(b) pot comercializa ei înșiși sau prin 
intermediul altei organizații de 
producători desemnate de propria 
organizație cantități de produse care 



PE494.588v01-00 68/178 AM\910137RO.doc

RO

reprezintă cantități marginale în raport cu 
volumul de producție comercializabil de 
organizația lor;
(c) pot comercializa ei înșiși sau prin 
intermediul altei organizații de 
producători desemnate de propria 
organizație produse care, din cauza 
caracteristicilor lor, nu fac în mod 
obișnuit obiectul activităților comerciale 
ale organizației de producători respective.

Or. es

Justificare

Este necesar să se includă dispozițiile prevăzute în reglementările în vigoare în ceea ce 
privește obligația membrilor organizațiilor de producători de a-și comercializa întreaga 
producție prin intermediul acestor organizații, precum și eventualele excepții care pot să 
apară.

Amendamentul 1672
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 106 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 106a
Statutul organizațiilor de producători

(1) Statutul unei organizații de 
producători stabilește următoarele 
obligații ale membrilor producători, în 
mod special:
(a) aplicarea normelor adoptate de 
organizația de producători cu privire la 
raportarea producției, producție, 
comercializare și protecția mediului;
(b) apartenența la o singură organizație 
de producători pentru un anumit produs 
al producătorului, fără a aduce atingere 
unei eventuale derogări acordate de statul 
membru respectiv în cazuri justificate în 
mod corespunzător în care membrii 
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producători dețin două unități de 
producție separate amplasate în zone 
geografice diferite;
(c) punerea la dispoziție a informațiilor 
solicitate de organizația de producători, în 
special a celor legate de suprafețele de 
cultură, producție, randamente și vânzări 
directe, în vederea întocmirii statisticilor;
(2) Statutul unei organizații de 
producători prevede, de asemenea:
(a) proceduri de stabilire, adoptare și 
modificare a normelor prevăzute la 
alineatul (1);
(b) obligația membrilor de a plăti 
contribuțiile financiare necesare pentru 
finanțarea organizației de producători;
(c) norme care să permită producătorilor 
membri să exercite un control democratic 
asupra organizației și asupra deciziilor 
sale;
(d) sancțiuni pentru nerespectarea 
obligațiilor care decurg din actul 
constitutiv, în special neplata 
contribuțiilor financiare, sau din 
nerespectarea normelor stabilite de 
organizația de producători;
(e) regulile de admitere a noilor membri, 
în special durata minimă a calității de 
membru care nu poate fi mai mică de un 
an; 
(f) normele contabile și bugetare necesare 
pentru funcționarea organizației.
(3) Se consideră că organizațiile de 
producători acționează în numele și în 
interesul membrilor lor în chestiuni 
economice în limitele mandatului lor, 
indiferent dacă a avut sau nu loc un 
transfer de proprietate de la producători 
la organizațiile de producători în ceea ce 
privește produsele în cauză. 

Or. fr
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Amendamentul 1673
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 106 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 106a
Statutul organizațiilor de producători

(1) Statutul unei organizații de 
producători stabilește următoarele 
obligații ale membrilor săi, în special:
(a) respectarea normelor adoptate de 
organizația de producători cu privire la 
raportarea producției, producție, 
comercializare și protecția mediului;
(b) apartenența la o singură organizație 
de producători care negociază prețurile 
pentru un anumit produs al exploatației, 
fără a aduce atingere unei eventuale 
derogări acordate de statul membru 
respectiv în cazuri excepționale justificate 
în mod corespunzător în care membrii 
producători dețin două unități de 
producție separate amplasate în zone 
geografice diferite;
(c) punerea la dispoziție a informațiilor 
solicitate de organizația de producători, în 
special a celor legate de suprafețele de 
cultură, producție, randamente și vânzări 
directe, în vederea întocmirii statisticilor;
(2) Statutul unei organizații de 
producători prevede, de asemenea:
(a) proceduri de stabilire, adoptare și 
modificare a normelor prevăzute la 
alineatul (1);
(b) obligația membrilor de a plăti 
contribuțiile financiare necesare pentru 
finanțarea organizației de producători;
(c) norme care să permită producătorilor 
membri să exercite un control democratic 
asupra organizației și asupra deciziilor 
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sale;
(d) sancțiuni pentru nerespectarea 
obligațiilor care decurg din actul 
constitutiv, în special neplata 
contribuțiilor financiare, sau din 
nerespectarea normelor stabilite de 
organizația de producători;
(e) regulile de admitere a noilor membri, 
în special durata minimă a calității de 
membru care nu poate fi mai mică de un 
an;
(f) normele contabile și bugetare necesare 
pentru funcționarea organizației.
(3) Se consideră că organizațiile de 
producători acționează în numele și în 
interesul membrilor lor în toate 
chestiunile de natură economică.

Or. de

Amendamentul 1674
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 106 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 106a
Recunoașterea organizațiilor de 

producători
(1) Statele membre recunosc ca 
organizații de producători toate entitățile 
juridice sau părți clar definite din cadrul 
entităților juridice care solicită 
recunoașterea, cu condiția:
(а) să îndeplinească cerințele prevăzute la 
articolul 106 primul paragraf literele (b) 
și (c);
(b) să respecte pragurile minime stabilite 
de statul membru în cauză în ceea ce 
privește numărul de membri și/sau 
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valoarea producției comercializate în zona 
în care își desfășoară activitatea;
(c) să funrizeze dovezi suficiente în ceea 
ce privește faptul că își pot îndeplini în 
mod corespunzător activitățile atât din 
punctul de vedere al timpului, cât și din 
punctul de vedere al eficienței, al 
furnizării efective de resurse umane, 
materiale și tehnice membrilor lor și al 
concentrării ofertei;
(d) să aibă un statut care să respecte 
literele (a), (b) și (c) de la prezentul 
alineat.
(2) Statele membre pot decide că 
organizațiile de producători care au fost 
recunoscute înainte de 1 ianuarie 2014 în 
baza legislației naționale și care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
alineatul (1) din prezentul articol sunt 
considerate recunoscute ca organizații de 
producători în conformitate cu 
articolul 106.
(3) Statele membre pot decide că 
organizațiile de producători care au fost 
recunoscute înainte de 1 ianuarie 2014 în 
baza legislației naționale și care nu 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
alineatul (1) din prezentul articol își pot 
continua exercitarea activităților în 
conformitate cu legislația națională până 
la 1 ianuarie 2015.
(4) Statele membre:
(а) decid cu privire la acordarea 
recunoașterii unei organizații de 
producători în termen de patru luni de la 
data depunerii cererii însoțite de toate 
documentele justificative; această cerere 
se depune în statul membru în care își are 
sediul organizația;
(b) efectuează la intervale stabilite de ele 
controale pentru a se asigura că 
organizațiile de producători recunoscute 
respectă dispozițiile din prezentul capitol;
(c) aplică acestor organizații și asociații, 
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în caz de nerespectare a măsurilor 
prevăzute în prezentul capitol sau de 
nereguli privind aplicarea acestora, 
sancțiunile aplicabile și stabilite de 
acestea și decid, dacă este cazul, dacă ar 
trebui retrasă recunoașterea;
(d) informează Comisia o dată pe an, și 
nu mai târziu de 31 martie, cu privire la 
orice decizie de acordare, respingere sau 
retragere a recunoașterii, care a fost 
adoptată în anul calendaristic anterior.

Or. bg

Amendamentul 1675
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 106 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 106a
Asociațiile de producători 

Statele membre recunosc, la cerere, 
asociațiile de producători care:
(a) se compun din producători din oricare 
dintre sectoarele enumerate la articolul 1 
alineatul (2);
(b) sunt constituite la inițiativa 
producătorilor;
(c) urmăresc un scop specific, care poate 
include cel puțin unul dintre următoarele 
obiective:
(i) optimizarea costurilor de producție și 
stabilizarea prețurilor de producție;
(ii) realizarea de studii privind metodele 
de producție sustenabile și evoluția pieței;
(iii) promovarea și furnizarea de asistență 
tehnică pentru utilizarea unor practici de 
cultivare și a unor tehnici de producție 
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care protejează mediul;
(iv) gestionarea produselor secundare și a 
deșeurilor, în special pentru protejarea 
calității apelor, a solului și a peisajului și 
pentru a ocroti sau a favoriza 
biodiversitatea; și
(v) contribuția la utilizarea durabilă a 
resurselor naturale și la combaterea 
schimbărilor climatice;
(d) nu dețin o poziție dominantă pe o 
anumită piață, cu excepția cazului în care 
acest lucru este necesar pentru atingerea 
obiectivelor prevăzute la articolul 39 din 
tratat.

Or. es

Justificare

PAC ar trebui să promoveze concentrarea ofertei din producție prin stimularea organizațiilor 
de producători după modelul actual al organizațiilor de producători de fructe și legume. De 
asemenea, ar trebui să le permită producătorilor să formeze grupuri pentru a realiza alte 
obiective diferite. Cu toate acestea, ar trebui să se facă o distincție între „organizațiile de 
producători” (care urmăresc concentrarea ofertei) și „asociațiile de producători” (care au 
obiective diferite) astfel încât sprijinul financiar de care beneficiază fiecare să fie diferit. 

Amendamentul 1676
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 106 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 106a
Statutul organizațiilor de producători de 

legume și fructe 
Statutul unei organizații de producători 
din sectorul fructelor și legumelor 
stabilește următoarele obligații ale 
membrilor producători, în special:
(a) comercializarea întregii producții 
vizate prin intermediul organizației de 
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producători;
(b) plata contribuțiilor financiare 
prevăzute în actul constitutiv pentru 
crearea și refinanțarea fondului 
operațional prevăzut la articolul 30.
(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor de 
la paragraful 4 litera (a), atunci când 
organizația de producători autorizează o 
astfel de acțiune și când această acțiune 
se desfășoară în conformitate cu condițiile 
stabilite de organizația de producători, 
membrii producători:
(a) nu pot vinde direct de pe exploatația 
lor și/sau din afara exploatației lor, 
consumatorilor, pentru nevoi personale, 
mai mult de un procent fix din producția 
și/sau produsele lor, respectivul procent 
fiind stabilit de către statele membre la cel 
puțin 10%;
(b) pot comercializa ei înșiși sau prin 
intermediul altei organizații de 
producători desemnate de propria 
organizație cantități de produse care 
reprezintă cantități marginale în raport cu 
volumul de producție comercializabil de 
organizația lor;
(c) pot comercializa ei înșiși sau prin 
intermediul altei organizații de 
producători desemnate de propria 
organizație produse care, din cauza 
caracteristicilor lor, nu fac în mod 
obișnuit obiectul activităților comerciale 
ale organizației de producători respective.

Or. es

Justificare

Amendamentul reflectă caracterul specific al sectorului fructelor și legumelor. Acesta este 
compatibil cu amendamentul 301 al raportorului și ar putea fi adăugat ca un nou alineat (4) 
la acest amendament.

Amendamentul 1677
Izaskun Bilbao Barandica
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Propunere de regulament
Articolul 106 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 106a
Cerințe, reguli și recunoașterea 

organizațiilor de producători pentru 
fructe și legume prelucrate

(1) Statele membre recunosc ca 
organizații de producători din sectorul 
fructelor și legumelor și al fructelor și 
legumelor prelucrate toate entitățile 
juridice sau părți clar definite ale 
entităților juridice care solicită o astfel de 
recunoaștere, au fost constituite la 
inițiativa producătorilor unuia sau mai 
multora dintre produsele enumerate în 
anexa XX și anexa XX și îndeplinesc 
următoarele condiții:
(a) dezvoltă practici de cultură, tehnici de 
producție și tehnici de gestionare a 
deșeurilor ecologice, în special în vederea 
protejării calității apelor, solului și a 
peisajului și a ocrotirii sau favorizării 
biodiversității, și obiectivul de concentrare 
a ofertei și de comercializare a produselor 
produse de membrii lor;
(b) asigură programarea și adaptarea 
producției la cerere, în special în privința 
calității și a cantității;
(c) optimizează costurile de producție și 
stabilizează prețurile de producție;
(d) cresc valoarea comercială a producției 
prin prelucrare, după caz.
(2) Statele membre recunosc organizațiile 
de producători din sectorul fructelor și 
legumelor cu condiția ca acestea să 
îndeplinească și următoarele condiții:
(a) să aibă un număr minim de membri și 
să acopere un volum minim sau o valoare 
minimă din producția comercializabilă, 
care urmează să fie stabilită de către 



AM\910137RO.doc 77/178 PE494.588v01-00

RO

statele membre, și să furnizeze dovezi în 
acest sens;
(b) să existe suficiente dovezi că își pot 
desfășura activitatea în mod 
corespunzător, atât în timp, cât și ca 
eficacitate și concentrare a ofertei, în 
acest scop statele membre putând decide 
care dintre produsele sau grupurile de 
produse menționate la articolul ... ar 
trebui să fie acoperite de organizațiile de 
producători;
(c) să le asigure efectiv membrilor lor 
obținerea asistenței tehnice necesare la 
utilizarea practicilor de cultivare 
ecologice;
(d) să pună efectiv la dispoziția membrilor 
lor, atunci când este cazul, mijloacele 
tehnice de colectare, depozitare, ambalare 
și comercializare a produselor acestora;
(e) să asigure gestiunea comercială și 
contabilă adecvată pentru activitățile 
acestora; și
(f) să nu dețină o poziție dominantă pe o 
anumită piață, cu excepția cazului în care 
acest lucru este necesar pentru atingerea 
obiectivelor prevăzute la articolul 33 din 
tratat.
(3) Statutul unei organizații de 
producători de fructe și legume stabilește 
următoarele obligații ale membrilor 
producători:
(a) aplicarea normelor adoptate de 
organizația de producători cu privire la 
raportarea producției, producție, 
comercializare și protecția mediului;
(b) apartenența la o singură organizație 
de producători, în cazul producției la 
nivelul unei exploatații a oricăruia dintre 
produsele menționate la articolul 122 
litera (a) punctul (iii);
(c) comercializarea întregii producții 
vizate prin intermediul organizației de 
producători;
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(d) punerea la dispoziție a informațiilor 
solicitate de organizația de producători, în 
special cele legate de suprafețele de 
cultură, cantitățile recoltate, producție și 
vânzări directe, în vederea întocmirii 
statisticilor;
(e) plata contribuțiilor financiare 
prevăzute în actul constitutiv pentru 
crearea și refinanțarea fondului 
operațional prevăzut la articolul 103b.
(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (1) litera (c), atunci când 
organizația de producători autorizează o 
astfel de acțiune și când această acțiune 
se desfășoară în conformitate cu condițiile 
stabilite de organizația de producători, 
membrii producători:
(a) nu pot vinde direct de pe exploatația 
lor și/sau din afara exploatației lor, 
consumatorilor, pentru nevoi personale, 
mai mult de un procent fix din producția 
și/sau produsele lor, respectivul procent 
fiind stabilit de către statele membre la cel 
puțin 10%;
(b) pot comercializa ei înșiși sau prin 
intermediul altei organizații de 
producători desemnate de propria 
organizație cantități de produse care 
reprezintă cantități marginale în raport cu 
volumul de producție comercializabil de 
organizația lor;
(c) pot comercializa ei înșiși sau prin 
intermediul altei organizații de 
producători desemnate de propria 
organizație produse care, din cauza 
caracteristicilor lor, nu fac în mod 
obișnuit obiectul activităților comerciale 
ale organizației de producători respective.
(5) Statutul unei organizații de 
producători prevede, de asemenea:
(a) procedurile de determinare, adoptare 
și modificare a normelor prevăzute la 
alineatul (1);
(b) obligația membrilor de a plăti 
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contribuțiile financiare necesare pentru 
finanțarea organizației de producători;
(c) norme care să permită producătorilor 
membri să exercite un control democratic 
asupra organizației și asupra deciziilor 
sale;
(d) sancțiuni pentru nerespectarea 
obligațiilor care decurg din actul 
constitutiv, în special neplata 
contribuțiilor financiare, sau din 
nerespectarea normelor stabilite de 
organizația de producători;
(e) regulile de admitere a noilor membri, 
în special durata minimă a calității de 
membru;
(f) normele contabile și bugetare necesare 
pentru funcționarea organizației.
(6) Se consideră că organizațiile de 
producători din sectorul fructelor și al 
legumelor acționează în numele și în 
interesul membrilor lor în toate aspectele 
de natură economică.
(7) Pentru recunoașterea organizațiilor de 
producători de fructe și legume, statele 
membre:
(a) decid asupra acordării recunoașterii 
unei organizații de producători în termen 
de trei luni de la data depunerii cererii 
însoțite de toate documentele justificative;
(b) efectuează, la intervale regulate, 
controale privind respectarea de către 
organizațiile de producători a dispozițiilor 
prezentului capitol, aplică sancțiuni 
acestor organizații în cazul nerespectării 
sau al constatării unor nereguli în 
legătură cu dispozițiile prezentului 
regulament și hotărăsc, dacă este cazul, 
retragerea recunoașterii;
(c) comunică Comisiei, o dată pe an, orice 
decizie de acordare, refuz sau retragere a 
recunoașterii.

Or. es
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Justificare

Pentru a evita omiterea unor dispoziții esențiale pentru sectorul fructelor și legumelor.

Amendamentul 1678
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 106 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 106b
Recunoașterea organizațiilor de 
producători de legume și fructe

Statele membre recunosc ca organizații de 
producători în sectorul fructelor și al 
legumelor toate entitățile juridice sau 
părți clar definite din cadrul entităților 
juridice care solicită recunoașterea, cu 
condiția:
(a) să aibă drept obiectiv utilizarea de 
practici de cultură, tehnici de producție și 
tehnici de gestionare a deșeurilor 
ecologice, în special în vederea protejării 
calității apelor, solului și peisajului și a 
ocrotirii sau favorizării biodiversității, 
precum și să îndeplinească cerințele 
stabilite la articolele 106, 106c și 106d și 
să furnizeze dovezi în acest sens;
(b) să le asigure efectiv membrilor lor 
obținerea asistenței tehnice necesare la 
utilizarea practicilor de cultivare 
ecologice;
(c) să pună efectiv la dispoziția membrilor 
lor, atunci când este cazul, mijloacele 
tehnice de colectare, depozitare, ambalare 
și comercializare a produselor acestora;
(d) să asigure gestiunea comercială și 
contabilă adecvată pentru activitățile 
acestora;

Or. es
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Justificare

Amendament compatibil cu amendamentul 302 al raportorului; acesta ar putea fi adăugat ca 
un nou alineat (5). 

Amendamentul 1679
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 107 eliminat
Asociațiile organizațiilor de producători 
Statele membre recunosc, la cerere, 
asociații ale organizațiilor de producători 
în oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2), care sunt 
constituite la inițiativa organizațiilor de 
producători recunoscute.
Sub rezerva normelor adoptate în temeiul 
articolului 114, asociațiile organizațiilor 
de producători pot desfășura oricare 
dintre activitățile organizațiilor de 
producători sau pot îndeplini oricare 
dintre funcțiile acestora.

Or. en

Justificare

Valoarea adăugată a asociațiilor organizațiilor de producători este foarte limitată. În același 
timp, riscul pe care îl presupune existența lor din cauza unei concentrări prea mari pe piață 
este ridicat. Prin urmare, se propune eliminarea posibilității unor asociații ale organizațiilor 
de producători.

Amendamentul 1680
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 107 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre recunosc, la cerere, 
asociații ale organizațiilor de producători în
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2), care sunt 
constituite la inițiativa organizațiilor de 
producători recunoscute.

Statele membre pot recunoaște, la cerere, 
asociații ale organizațiilor de producători în 
sectoarele specifice enumerate la articolul 
1 alineatul (2), care sunt constituite la 
inițiativa organizațiilor de producători 
recunoscute.

Or. en

Amendamentul 1681
George Lyon, Marit Paulsen

Propunere de regulament
Articolul 107 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre recunosc, la cerere, 
asociații ale organizațiilor de producători în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2), care sunt 
constituite la inițiativa organizațiilor de 
producători recunoscute.

Statele membre pot recunoaște, la cerere, 
asociații ale organizațiilor de producători în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2), care sunt 
constituite la inițiativa organizațiilor de 
producători recunoscute.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a recunoaște asociațiile de organizații de
producători sau nu.

Amendamentul 1682
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 107 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre recunosc, la cerere, 
asociații ale organizațiilor de producători în 

Statele membre pot recunoaște, la cerere, 
asociații ale organizațiilor de producători în 
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oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2), care sunt 
constituite la inițiativa organizațiilor de 
producători recunoscute.

oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2), care sunt 
constituite la inițiativa organizațiilor de 
producători recunoscute.

Or. lv

Amendamentul 1683
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 107 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre recunosc, la cerere, 
asociații ale organizațiilor de producători în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2), care sunt 
constituite la inițiativa organizațiilor de 
producători recunoscute.

Statele membre pot recunoaște, la cerere, 
asociații ale organizațiilor de producători în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2), care sunt 
constituite la inițiativa organizațiilor de 
producători recunoscute.

Or. en

Amendamentul 1684
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 107 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre recunosc, la cerere, 
asociații ale organizațiilor de producători în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2), care sunt 
constituite la inițiativa organizațiilor de 
producători recunoscute.

Statele membre pot recunoaște, la cerere, 
asociații ale organizațiilor de producători în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2), care sunt 
constituite la inițiativa organizațiilor de 
producători recunoscute.

Or. en

Justificare

Recunoașterea asociațiilor organizațiilor de producători nu trebuie să fie obligatorie; fiecare 
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stat membru ar trebui să aibă posibilitatea de a lua propria decizie în această privință. 
Această abordare este conformă cu principiul subsidiarității și le permite statelor membre să 
evalueze aceste asociații în funcție de situația națională specifică.

Amendamentul 1685
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 107 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre recunosc, la cerere, 
asociații ale organizațiilor de producători în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2), care sunt 
constituite la inițiativa organizațiilor de 
producători recunoscute.

Sub rezerva celui de al doilea paragraf,
statele membre pot recunoaște, la cerere, 
asociații ale organizațiilor de producători în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2), care sunt 
constituite la inițiativa organizațiilor de 
producători recunoscute.

Statele membre nu recunosc o asociație a 
organizațiilor de producători care deține o 
poziție dominantă pe o anumită piață, cu 
excepția cazului în care acest lucru este 
necesar pentru atingerea obiectivelor 
prevăzute la articolul 39 din tratat.

Or. en

Amendamentul 1686
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 107 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre recunosc, la cerere, 
asociații ale organizațiilor de producători 
în oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2), care sunt
constituite la inițiativa organizațiilor de 
producători recunoscute.

1. Sub rezerva celui de al doilea paragraf,
statele membre recunosc, la cerere, 
asociații ale organizațiilor de producători
din sectorul fructelor și legumelor și pot 
recunoaște, la cerere, asociații ale 
organizațiilor de producători din alte 
sectoare constituite la inițiativa 
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organizațiilor de producători recunoscute.

Or. en

Amendamentul 1687
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 107 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot permite unei 
organizații de producători recunoscute 
sau unei asociații a organizațiilor de 
producători recunoscute să își 
externalizeze oricare dintre activitățile 
sale (în afară de producție), inclusiv către 
sucursale, cu condiția să furnizeze 
statului membru în cauză suficiente 
dovezi că externalizarea reprezintă o 
modalitate corespunzătoare de realizare a 
obiectivelor organizației de producători 
sau ale asociației organizațiilor de 
producători respective, iar organizația de 
producători sau asociația de organizații 
de producători să rămână responsabilă de 
asigurarea desfășurării activității 
externalizate și de controlul gestionării și 
supravegherea la nivel general a 
acordului comercial încheiat pentru 
furnizarea activității. În special, 
organizația sau asociația trebuie să își 
păstreze competența de a  adresa 
agentului instrucțiuni cu caracter 
obligatoriu în privința activităților care i-
au fost încredințate.

Or. en

Justificare

Posibilitatea OP-urilor de a externaliza activități este un element de principiu important care 
ar trebui să fie inclus în actul de bază. Externalizarea este un domeniu care a provocat 
dificultăți semnificative în practică și, prin urmare, actul de bază ar trebui să prevadă 
principiul ca organizațiile de producători să rămână responsabile și să controleze furnizarea 
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efectivă a funcțiilor pe care le externalizează. Aceste principii ar trebui să se aplice 
externalizării realizate de către organizațiile de producători în toate sectoarele.

Amendamentul 1688
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 107 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sub rezerva normelor adoptate în temeiul 
articolului 114, asociațiile organizațiilor de 
producători pot desfășura oricare dintre
activitățile organizațiilor de producători
sau pot îndeplini oricare dintre funcțiile 
acestora.

Asociațiile organizațiilor de producători 
pot realiza oricare dintre obiectivele
organizațiilor de producători stabilite la 
articolul 106.

Or. en

Amendamentul 1689
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 107 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sub rezerva normelor adoptate în temeiul 
articolului 114 alineatul (1), asociațiile 
organizațiilor de producători pot desfășura 
oricare dintre activitățile organizațiilor de 
producători sau pot îndeplini oricare dintre 
funcțiile acestora.

Sub rezerva normelor adoptate în temeiul 
articolului 114 alineatul (1), asociațiile 
organizațiilor de producători pot desfășura 
oricare dintre activitățile organizațiilor de 
producători sau pot îndeplini oricare dintre 
funcțiile acestora, fiind inclusă aici și 
posibilitatea de a finanța un fond 
operațional și de a gestiona programele 
operaționale ale organizațiilor de 
producători membre.

Or. it
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Amendamentul 1690
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 107 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sub rezerva normelor adoptate în temeiul 
articolului 114 alineatul (1), asociațiile 
organizațiilor de producători pot desfășura 
oricare dintre activitățile organizațiilor de 
producători sau pot îndeplini oricare dintre 
funcțiile acestora.

Sub rezerva normelor adoptate în temeiul 
articolului 114 alineatul (1), asociațiile 
organizațiilor de producători pot desfășura 
oricare dintre activitățile organizațiilor de 
producători sau pot îndeplini oricare dintre 
funcțiile acestora, fiind inclusă aici și 
posibilitatea de a finanța un fond 
operațional și de a gestiona un program 
operațional.

Or. it

Amendamentul 1691
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 107 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sub rezerva normelor adoptate în temeiul 
articolului 114 alineatul (1), asociațiile 
organizațiilor de producători pot desfășura 
oricare dintre activitățile organizațiilor de 
producători sau pot îndeplini oricare dintre 
funcțiile acestora.

Sub rezerva normelor adoptate în temeiul 
articolului 114 alineatul (1), asociațiile 
organizațiilor de producători pot desfășura 
oricare dintre activitățile organizațiilor de 
producători sau pot îndeplini oricare dintre 
funcțiile acestora, fiind inclusă aici și 
posibilitatea de a finanța un fond 
operațional și de a gestiona un program 
operațional.

Or. pt

Amendamentul 1692
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 107 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asociațiile organizațiilor de producători 
au dreptul de a aplica gestionarea privată 
a ofertei în conformitate cu articolul 17a.

Or. es

Justificare

Mecanismele actuale de intervenție pe piață și de gestionare a acesteia ar trebui să fie 
îmbunătățite și completate cu instrumente de intervenție în cazul perturbării piețelor și 
instrumente specifice de gestionare a ofertei, care, împreună, ar trebui să constituie o plasă 
de siguranță pentru protejarea agricultorilor împotriva volatilității excesive a prețurilor și 
care ar trebui să permită atingerea obiectivului strategic principal al PAC: securitatea 
alimentară și menținerea veniturilor agricultorilor.

Amendamentul 1693
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 107 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asociațiile organizațiilor de producători 
au dreptul de a aplica gestionarea privată 
a ofertei în conformitate cu articolul 17a.

Or. es

Amendamentul 1694
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 107 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Asociațiile organizațiilor de producători 
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pot desfășura oricare dintre activitățile 
organizațiilor de producători sau pot 
îndeplini oricare dintre funcțiile acestora. 
Acestea își pot gestiona propriile 
programe operaționale și, după caz, 
propriile fonduri operaționale. Aceste 
programe operaționale pot fi integrale sau 
parțiale și sunt reglementate de norme de 
punere în aplicare ce urmează să fie 
stabilite de Comisie.

Or. es

Justificare

Având în vedere importanța adaptării producției la nevoile cererii și ale concentrării ofertei 
în vederea punerii în aplicare a unor sisteme de comercializare comună, sprijinul cuplat ar 
trebui să fie inclus în OCP unică, nu în dezvoltarea rurală, astfel cum a propus Comisia, cu 
condiția să fie disponibil un buget suficient. În orice caz, stimulentele propuse par a fi 
insuficiente pentru ca producția să dobândească o putere de negociere mai mare în cadrul 
lanțului valoric.

Amendamentul 1695
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 107 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 107a
Statutul organizațiilor de producători
(1) Statutul unei organizații de 
producători din sectorul fructelor și 
legumelor stabilește următoarele obligații 
ale membrilor producători, în special:
(a) aplicarea normelor adoptate de 
organizația de producători cu privire la 
raportarea producției, producție, 
comercializare și protecția mediului;
(b) apartenența la o singură organizație 
de producători, în cazul producției la 
nivelul unei exploatații a oricăruia dintre 
produsele menționate la articolul 122 
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litera (a) punctul (iii);
(c) comercializarea întregii producții 
vizate prin intermediul organizației de 
producători;
(d) punerea la dispoziție a informațiilor 
solicitate de organizația de producători, în 
special cele legate de suprafețele de 
cultură, cantitățile recoltate, producție și 
vânzări directe, în vederea întocmirii 
statisticilor;
(e) plata contribuțiilor financiare 
prevăzute în actul constitutiv pentru 
crearea și refinanțarea fondului 
operațional prevăzut la articolul 103b.
(2) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
alineatului (1) litera (c), atunci când 
organizația de producători autorizează o 
astfel de acțiune și când această acțiune 
se desfășoară în conformitate cu condițiile 
stabilite de organizația de producători, 
membrii producători:
(a) nu pot vinde direct de pe exploatația 
lor și/sau din afara exploatației lor, 
consumatorilor, pentru nevoi personale, 
mai mult de un procent fix din producția 
și/sau produsele lor, respectivul procent 
fiind stabilit de către statele membre la cel 
puțin 10%;
(b) pot comercializa ei înșiși sau prin 
intermediul altei organizații de 
producători desemnate de propria 
organizație cantități de produse care 
reprezintă cantități marginale în raport cu 
volumul de producție comercializabil de 
organizația lor;
(c) pot comercializa ei înșiși sau prin 
intermediul altei organizații de 
producători desemnate de propria 
organizație produse care, din cauza 
caracteristicilor lor, nu fac în mod 
obișnuit obiectul activităților comerciale 
ale organizației de producători respective.
(3) Statutul unei organizații de 
producători prevede, de asemenea:
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(a) procedurile de determinare, adoptare 
și modificare a normelor prevăzute la 
alineatul (1);
(b) obligația membrilor de a plăti 
contribuțiile financiare necesare pentru 
finanțarea organizației de producători;
(c) norme care să permită producătorilor 
membri să exercite un control democratic 
asupra organizației și asupra deciziilor 
sale;
(d) sancțiuni pentru nerespectarea 
obligațiilor care decurg din actul 
constitutiv, în special neplata 
contribuțiilor financiare, sau din 
nerespectarea normelor stabilite de 
organizația de producători;
(e) regulile de admitere a noilor membri, 
în special durata minimă a calității de 
membru;
(f) normele contabile și bugetare necesare 
pentru funcționarea organizației.
(4) Se consideră că organizațiile de 
producători din sectorul fructelor și al 
legumelor acționează în numele și în 
interesul membrilor lor în toate aspectele 
de natură economică.

Articolul 107b
Recunoașterea

(1)Statele membre recunosc ca organizații 
de producători în sectorul fructelor și al 
legumelor toate entitățile juridice sau 
părți clar definite din cadrul entităților 
juridice care solicită recunoașterea, cu 
condiția:
(a) să aibă drept obiectiv utilizarea de 
practici de cultură, tehnici de producție și 
tehnici de gestionare a deșeurilor 
ecologice, în special în vederea protejării 
calității apelor, a solului și a peisajului și 
a ocrotirii sau favorizării biodiversității, 
precum și să îndeplinească cerințele 
stabilite la articolele 122 și 125a și să 
furnizeze dovezi în acest sens;
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(b) să aibă un număr minim de membri și 
să acopere un volum minim sau o valoare 
minimă din producția comercializabilă, 
care urmează să fie stabilită de către 
statele membre, și să furnizeze dovezi în 
acest sens;
(c) să existe suficiente dovezi că își pot 
desfășura activitatea în mod 
corespunzător, atât în timp, cât și ca 
eficacitate și concentrare a ofertei, în 
acest scop statele membre putând decide 
care dintre produsele sau grupurile de 
produse menționate la articolul 122 litera 
(a) punctul (iii) ar trebui să fie acoperite 
de organizațiile de producători;
(d) să le asigure efectiv membrilor lor 
obținerea asistenței tehnice necesare la 
utilizarea practicilor de cultivare 
ecologice;
(e) să pună efectiv la dispoziția membrilor 
lor, atunci când este cazul, mijloacele 
tehnice de colectare, depozitare, ambalare 
și comercializare a produselor acestora;
(f) să asigure gestiunea comercială și 
contabilă adecvată pentru activitățile 
acestora; și
(g) să nu dețină o poziție dominantă pe o 
anumită piață, cu excepția cazului în care 
acest lucru este necesar pentru atingerea 
obiectivelor prevăzute la articolul 33 din 
tratat.
(2) Statele membre:
(a) decid asupra acordării recunoașterii 
unei organizații de producători în termen 
de trei luni de la data depunerii cererii 
însoțite de toate documentele justificative;
(b) efectuează, la intervale regulate, 
controale privind respectarea de către 
organizațiile de producători a dispozițiilor 
prezentului capitol, aplică sancțiuni 
acestor organizații în cazul nerespectării 
sau al constatării unor nereguli în 
legătură cu dispozițiile prezentului 
regulament și hotărăsc, dacă este cazul, 
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retragerea recunoașterii;
(c) comunică Comisiei, o dată pe an, orice 
decizie de acordare, refuz sau retragere a 
recunoașterii.
Asociațiile organizațiilor de producători 
din sectorul fructelor și al legumelor
O asociație a organizațiilor de producători 
din sectorul fructelor și legumelor se 
constituie la inițiativa organizațiilor de 
producători recunoscute și poate 
desfășura oricare dintre activitățile unei 
organizații de producători menționate de 
prezentul regulament. În acest scop, 
statele membre pot recunoaște, la cerere, 
o asociație a organizațiilor de 
producători, atunci când:
(a) statul membru consideră că asociația 
este capabilă să desfășoare în mod 
eficient activitățile respective; și
(b) asociația nu deține o poziție 
dominantă pe o anumită piață, cu 
excepția cazului în care acest lucru este 
necesar pentru atingerea obiectivelor 
prevăzute la articolul 33 din tratat.
Articolul 125a alineatul (4) se aplică 
mutatis mutandis.

Or. en

Amendamentul 1696
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să recunoască, 
la cerere, organizații interprofesionale în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2) care:

(1) Statele membre pot să recunoască, la 
cerere, organizații interprofesionale dintr-
un anumit sector dintre cele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2) care:

Or. en
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Amendamentul 1697
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să recunoască, 
la cerere, organizații interprofesionale în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2) care:

(1) Statele membre pot să recunoască, la 
cerere, organizații interprofesionale în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2) care:

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a recunoaște organizațiile interprofesionale 
sau nu. Ele nu ar trebui să fie obligate să le recunoască, chiar dacă sunt îndeplinite anumite 
criterii.

Amendamentul 1698
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să recunoască, 
la cerere, organizații interprofesionale în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2) care:

(1) Statele membre pot să recunoască, la 
cerere, organizații interprofesionale în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2) care:

Or. en

Amendamentul 1699
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să recunoască, 
la cerere, organizații interprofesionale în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2) care:

(1) Statele membre pot să recunoască, la 
cerere, organizații interprofesionale în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2) care:

Or. en

Justificare

Rcunoașterea organizațiilor interprofesionale nu trebuie să fie obligatorie; fiecare stat 
membru ar trebui să aibă posibilitatea de a lua propria decizie în această privință. Această 
abordare este conformă cu principiul subsidiarității și le permite statelor membre să evalueze 
aceste organizații în funcție de situația națională specifică.

Amendamentul 1700
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să recunoască, 
la cerere, organizații interprofesionale în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2) care:

(1) Statele membre pot să recunoască, la 
cerere, organizații interprofesionale în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2) care:

Or. en

Justificare

Statele membre nu ar trebui să fie obligate să recunoască organizațiile interprofesionale. 
Motivul pentru care recunoașterea să fie obligatorie nu este clar și consecințele sunt 
imprevizibile. Toate inițiativele politice din cadrul lanțului alimentar ar trebui să fie 
voluntare.

Amendamentul 1701
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să recunoască, 
la cerere, organizații interprofesionale în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2) care:

(1) Statele membre pot să recunoască, la 
cerere, organizații interprofesionale în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2) care:

Or. en

Amendamentul 1702
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre trebuie să recunoască, 
la cerere, organizații interprofesionale în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2) care:

(1) Statele membre trebuie să recunoască, 
la cerere, organizațiile interprofesionale
din sectorul fructelor și legumelor și pot 
recunoaște, la cerere, organizațiile 
interprofesionale din alte sectoare care:

Or. en

Amendamentul 1703
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt constituite din reprezentanți ai 
activităților economice legate de producția, 
comercializarea și/sau prelucrarea
produselor din unul sau mai multe 
sectoare;

(a) sunt constituite din reprezentanți ai 
activităților economice legate de producție 
și de cel puțin una dintre următoarele 
etape ale lanțului de aprovizionare ca 
prelucrarea sau comercializarea, inclusiv 
distribuția, produselor dintr-un anumit 
sector;

Or. en
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Amendamentul 1704
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt constituite din reprezentanți ai 
activităților economice legate de producția, 
comercializarea și/sau prelucrarea 
produselor din unul sau mai multe 
sectoare;

(a) sunt constituite din reprezentanți ai 
activităților economice legate de producție 
și de cel puțin una dintre următoarele 
etape ale lanțului: prelucrare sau 
comercializare, inclusiv distribuție;

Or. es

Amendamentul 1705
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt constituite din reprezentanți ai 
activităților economice legate de producția, 
comercializarea și/sau prelucrarea
produselor din unul sau mai multe 
sectoare;

(a) sunt constituite din reprezentanți ai 
activităților economice legate de producție 
și de cel puțin una dintre următoarele 
etape ale lanțului de aprovizionare cu 
alimente: prelucrarea sau
comercializarea, inclusiv distribuirea,
produselor din unul sau mai multe sectoare, 
precum și ai autorității publice;

Or. fr

Justificare

Doar o intervenție a autorității publice, în calitate de organism de reglementare, ar putea 
adapta oferta la cerere și combate volatilitatea prețurilor la materiile prime agricole, ceea ce 
ar permite salvarea diverselor sectoare agricole de la un faliment iminent.

Amendamentul 1706
Britta Reimers
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Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acoperă una sau mai multe regiuni 
ale Uniunii, reprezentând astfel o parte 
semnificativă a activităților economice din 
sector;

Or. en

Justificare

Dispoziția prin care să se prevadă faptul că organizațiile interprofesionale pot acoperi mai 
mult de o regiune a Uniunii este necesară pentru a alinia OCP unică la pachetul privind 
laptele.

Amendamentul 1707
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) acoperă una sau mai multe regiuni 
ale Uniunii, reprezentând astfel o parte 
semnificativă a activităților economice din 
sector;

Or. en

Amendamentul 1708
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt formate la inițiativa tuturor
organizațiilor sau asociațiilor care le 
alcătuiesc sau a unei părți din acestea;

(b) sunt constituite la inițiativa tuturor
reprezentanților menționați la litera (a)
sau a câtorva dintre ei;
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Or. es

Amendamentul 1709
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) urmăresc un scop specific, care poate 
include cel puțin unul dintre următoarele 
obiective:

(c) urmăresc un scop specific, care poate 
include unul dintre următoarele obiective:

Or. en

Amendamentul 1710
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) ameliorarea cunoștințelor și a 
transparenței producției și a pieței, 
inclusiv prin publicarea de date statistice 
cu privire la prețuri, volume și durata 
contractelor încheiate anterior, precum și 
prin realizarea unor studii privind
perspectivele de evoluție ale pieței la nivel 
regional sau național;

(i) publicarea de studii de piață și de date 
statistice cu privire la prețuri și volume și
realizarea unor studii privind evoluția
pieței;

Or. en

Amendamentul 1711
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) ameliorarea cunoștințelor și a 
transparenței producției și a pieței, inclusiv 
prin publicarea de date statistice cu 
privire la prețuri, volume și durata 
contractelor încheiate anterior, precum și 
prin realizarea unor studii privind 
perspectivele de evoluție ale pieței la nivel 
regional sau național;

(i) ameliorarea cunoștințelor și a 
transparenței producției și a pieței, precum 
și prin realizarea unor studii privind 
perspectivele de evoluție ale pieței la nivel 
regional sau național;

Or. en

Justificare

Publicarea datelor de piață este o chestiune dificilă în ceea ce privește normele în materie de 
concurență. Ar trebui să se decidă de la caz la caz dacă publicarea anumitor date este 
permisă sau nu.

Amendamentul 1712
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) ameliorarea cunoștințelor și a 
transparenței producției și a pieței, inclusiv
prin publicarea de date statistice cu privire 
la prețuri, volume și durata contractelor 
încheiate anterior, precum și prin
realizarea unor studii privind perspectivele 
de evoluție ale pieței la nivel regional sau 
național;

(i) ameliorarea cunoștințelor și a 
transparenței producției și a pieței, prin 
realizarea unor studii privind perspectivele 
de evoluție ale pieței la nivel regional sau 
național;

Or. en

Amendamentul 1713
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) ameliorarea cunoștințelor și a 
transparenței producției și a pieței, inclusiv 
prin publicarea de date statistice cu privire 
la prețuri, volume și durata contractelor 
încheiate anterior, precum și prin realizarea 
unor studii privind perspectivele de 
evoluție ale pieței la nivel regional sau 
național;

(i) ameliorarea cunoștințelor și a 
transparenței producției și a pieței, inclusiv 
prin publicarea de date statistice cu privire 
la prețuri, volume și durata contractelor 
încheiate anterior, precum și prin realizarea 
unor studii privind perspectivele de 
evoluție ale pieței la nivel regional, 
național și internațional, stabilind valori 
de referință pentru ca toți membrii să își 
poată acoperi cel puțin costurile de 
producție, garantându-se astfel 
rentabilitatea pentru toate părțile 
implicate în organizație, sau să se evite 
vânzarea în pierdere;

Or. es

Amendamentul 1714
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) ameliorarea cunoștințelor și a 
transparenței producției și a pieței, inclusiv 
prin publicarea de date statistice cu privire 
la prețuri, volume și durata contractelor 
încheiate anterior, precum și prin realizarea 
unor studii privind perspectivele de 
evoluție ale pieței la nivel regional sau 
național;

(i) ameliorarea cunoștințelor și a 
transparenței producției și a pieței, inclusiv 
prin publicarea de date statistice cu privire 
la prețuri, volume și durata contractelor 
încheiate anterior, precum și prin realizarea 
unor studii privind perspectivele de 
evoluție ale pieței interne și din țările 
terțe;

Or. fr

Amendamentul 1715
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog
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Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) contribuția la o mai bună coordonare 
în privința introducerii produselor pe piață,
în special prin cercetare și studii de piață;

(ii) o mai bună coordonare în privința
introducerii pe piață, de exemplu prin;

Or. en

Amendamentul 1716
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) contribuția la o mai bună coordonare în 
privința introducerii produselor pe piață, în 
special prin cercetare și studii de piață;

(ii) contribuția la o mai bună coordonare în 
privința introducerii produselor pe piață 
prin cercetare și studii de piață;

Or. en

Justificare

Atribuirea unor competențe extinse organizațiilor interprofesionale ar putea reintroduce 
gestionarea piețelor prin crearea unor organisme care pot limita producția, fixa prețurile și 
împiedica concurența. Acest lucru ar fi contraproductiv pentru eforturile de creare a unei 
politici orientate într-o mai mare măsură către piață în sectorul agricol, eventual o 
renaționalizare a politicii și - chiar mai rău -  ar putea reprezenta o încălcare a dispozițiilor 
din tratat privind piața unică. Prin urmare, este esențial să se limiteze și să se definească în 
mod clar activitățile și modul de funcționare al organizațiilor interprofesionale.

Amendamentul 1717
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) contribuția la o mai bună coordonare în (ii) contribuția la o mai bună coordonare în 
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privința introducerii produselor pe piață, în 
special prin cercetare și studii de piață;

privința introducerii produselor pe piață, în 
special prin cercetare și studii de piață, 
inclusiv dezvoltarea de indicatori care 
încorporează costurile, în special costurile 
de intrare care sunt parțial responsabile 
de perturbările din cadrul lanțului de 
aprovizionare, tendințele de pe piață și 
evoluția acesteia;

Or. fr

Justificare

Este esențial ca pe piață să existe o valoare de referință pentru preț, care să includă diverși 
factori, printre care cei din amonte, chiar dacă aceasta nu are neapărat caracter obligatoriu.

Amendamentul 1718
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) elaborarea unor contracte-tip 
compatibile cu normele Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1719
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) elaborarea unor contracte-tip 
compatibile cu normele Uniunii;

eliminat

Or. en
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Justificare

Atribuirea unor competențe extinse organizațiilor interprofesionale ar putea reintroduce 
gestionarea piețelor prin crearea unor organisme care pot limita producția, fixa prețurile și 
împiedica concurența. Acest lucru ar fi contraproductiv pentru eforturile de creare a unei 
politici orientate într-o mai mare măsură către piață în sectorul agricol, eventual o 
renaționalizare a politicii și - chiar mai rău -  ar putea reprezenta o încălcare a dispozițiilor 
din tratat privind piața unică. Prin urmare, este esențial să se limiteze și să se definească în 
mod clar activitățile și modul de funcționare al organizațiilor interprofesionale.

Amendamentul 1720
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) exploatarea în mai mare măsură a 
potențialului produselor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1721
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) exploatarea în mai mare măsură a 
potențialului produselor;

(iv) exploatarea în mai mare măsură a 
potențialului produselor și dezvoltarea de 
inițiative pentru consolidarea 
competitivității economice și a inovării;

Or. en

Amendamentul 1722
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella
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Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) exploatarea în mai mare măsură a 
potențialului produselor;

(iv) exploatarea în mai mare măsură a 
potențialului produselor și produselor 
secundare, inclusiv pe piețele de desfacere 
neagricole sau alimentare;

Or. fr

Amendamentul 1723
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) furnizarea de informații și realizarea 
cercetării necesare raționalizării, 
ameliorării și orientării producției spre 
produse mai adaptate cerințelor pieței, 
gusturilor și așteptărilor consumatorilor, 
în special în materie de calitate a 
produselor, inclusiv caracteristicile 
specifice ale produselor cu denumire de 
origine protejată sau cu indicație 
geografică protejată, și de protecție a 
mediului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1724
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) furnizarea de informații și realizarea 
cercetării necesare raționalizării, 

(v) furnizarea de informații și realizarea 
cercetării necesare raționalizării, 
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ameliorării și orientării producției spre 
produse mai adaptate cerințelor pieței, 
gusturilor și așteptărilor consumatorilor, în
special în materie de calitate a produselor, 
inclusiv caracteristicile specifice ale 
produselor cu denumire de origine 
protejată sau cu indicație geografică 
protejată, și de protecție a mediului;

ameliorării și orientării producției spre 
produse mai adaptate cerințelor pieței, 
gusturilor și așteptărilor consumatorilor în 
materie de calitate a produselor și de 
protecție a mediului;

Or. en

Justificare

Atribuirea unor competențe extinse organizațiilor interprofesionale ar putea reintroduce 
gestionarea piețelor prin crearea unor organisme care pot limita producția, fixa prețurile și 
împiedica concurența. Acest lucru ar fi contraproductiv pentru eforturile de creare a unei 
politici orientate într-o mai mare măsură către piață în sectorul agricol, eventual o 
renaționalizare a politicii și - chiar mai rău -  ar putea reprezenta o încălcare a dispozițiilor 
din tratat privind piața unică. Prin urmare, este esențial să se limiteze și să se definească în 
mod clar activitățile și modul de funcționare al organizațiilor interprofesionale.

Amendamentul 1725
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) căutarea unor metode de 
restricționare a utilizării produselor 
destinate protejării sănătății animalelor și 
a produselor de protecție a plantelor, 
precum și a altor resurse, și garantarea 
calității produselor, a protecției solului și 
a apelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1726
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul vi
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) căutarea unor metode de 
restricționare a utilizării produselor 
destinate protejării sănătății animalelor și 
a produselor de protecție a plantelor, 
precum și a altor resurse, și garantarea 
calității produselor, a protecției solului și 
a apelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1727
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) căutarea unor metode de 
restricționare a utilizării produselor 
destinate protejării sănătății animalelor și a 
produselor de protecție a plantelor, precum 
și a altor resurse, și garantarea calității 
produselor, a protecției solului și a apelor;

(vi) restricționarea utilizării produselor 
destinate protejării sănătății animalelor și a 
produselor de protecție a plantelor, precum 
și a altor resurse, și garantarea calității 
produselor, a protecției solului și a apelor;

Or. fr

Amendamentul 1728
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) elaborarea unor metode și 
instrumente de îmbunătățire a calității 
produselor în toate stadiile de producție și 
comercializare;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 1729
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) elaborarea unor metode și instrumente 
de îmbunătățire a calității produselor în 
toate stadiile de producție și 
comercializare;

(vii) elaborarea unor metode și instrumente 
de îmbunătățire a calității produselor în 
toate stadiile de producție și comercializare
și, în ceea ce privește sectorul vitivinicol, 
în stadiul de vinificație;

Or. fr

Amendamentul 1730
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul viii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viii) exploatarea potențialului agriculturii 
ecologice și protejarea și promovarea 
acestui tip de agricultură, precum și a 
denumirilor de origine, a etichetelor de 
calitate și a indicațiilor geografice;

(viii) creșterea potențialului agriculturii 
ecologice și protejarea și promovarea 
acestui tip de agricultură, precum și a 
denumirilor de origine, a etichetelor de 
calitate și a indicațiilor geografice;

Or. fr

Amendamentul 1731
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul ix
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ix) promovarea și realizarea unei cercetări
în materie de producție integrată, 
durabilă sau de alte metode de producție 
care asigură protejarea mediului;

(ix) promovarea și realizarea unei cercetări
privind metode de producție care asigură 
protejarea mediului;

Or. en

Amendamentul 1732
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul ix a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ixa) promovarea definirii și răspândirii 
unor sisteme de producție care sunt 
sustenabile din punct de vedere ecologic, 
economic și social;

Or. it

Amendamentul 1733
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul x

Textul propus de Comisie Amendamentul

(x) promovarea unui consum sănătos al 
produselor și difuzarea de informații 
privind efectele nocive ale modelelor de 
consum periculoase;

eliminat

Or. en

Justificare

Promovarea consumului de anumite produse nu ar trebui să fie un obiectiv explicit al 
organizațiilor interprofesionale.
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Amendamentul 1734
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul x

Textul propus de Comisie Amendamentul

(x) promovarea unui consum sănătos al 
produselor și difuzarea de informații 
privind efectele nocive ale modelelor de 
consum periculoase;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1735
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul x

Textul propus de Comisie Amendamentul

(x) promovarea unui consum sănătos al 
produselor și difuzarea de informații 
privind efectele nocive ale modelelor de 
consum periculoase;

(x) promovarea unui consum responsabil
al produselor și difuzarea de informații 
privind modelele de consum sănătoase;

Or. es

Amendamentul 1736
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul x

Textul propus de Comisie Amendamentul

(x) promovarea unui consum sănătos al 
produselor și difuzarea de informații 
privind efectele nocive ale modelelor de 
consum periculoase;

(x) promovarea, pe piața internă, a unui 
consum sănătos al produselor și/sau
difuzarea de informații privind efectele 
nocive ale modelelor de consum 
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periculoase, promovarea consumului 
și/sau furnizarea de informații cu privire 
la produsele existente pe piața internă și 
pe cea externă și, în ceea ce privește 
sectorul vitivinicol, încurajarea 
consumului moderat și responsabil de vin;

Or. fr

Amendamentul 1737
Sylvie Goulard

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul x

Textul propus de Comisie Amendamentul

(x) promovarea unui consum sănătos al 
produselor și difuzarea de informații 
privind efectele nocive ale modelelor de 
consum periculoase;

(x) promovarea unui consum sănătos al 
produselor și a unui consum moderat și 
responsabil de vin și băuturi alcoolice și
difuzarea de informații privind efectele 
nocive ale modelelor de consum 
periculoase;

Or. fr

Amendamentul 1738
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul x

Textul propus de Comisie Amendamentul

(x) promovarea unui consum sănătos al 
produselor și difuzarea de informații 
privind efectele nocive ale modelelor de 
consum periculoase;

(x) promovarea unui consum sănătos, 
moderat sau responsabil al produselor și 
difuzarea de informații privind efectele 
nocive ale modelelor de consum 
periculoase;

Or. en
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Amendamentul 1739
Jim Higgins, Seán Kelly, Phil Prendergast

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul x

Textul propus de Comisie Amendamentul

(x) promovarea unui consum sănătos al 
produselor și difuzarea de informații 
privind efectele nocive ale modelelor de 
consum periculoase;

(x) promovarea unui consum sănătos, 
moderat sau responsabil al produselor și 
difuzarea de informații privind efectele 
nocive ale modelelor de consum 
periculoase;

Or. en

Amendamentul 1740
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul x

Textul propus de Comisie Amendamentul

(x) promovarea unui consum sănătos al 
produselor și difuzarea de informații 
privind efectele nocive ale modelelor de 
consum periculoase;

(x) promovarea unui consum sănătos, 
moderat și responsabil al produselor și 
difuzarea de informații privind efectele 
nocive ale modelelor de consum 
periculoase;

Or. de

Amendamentul 1741
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul xi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xi) desfășurarea de acțiuni de promovare, 
în special în țările terțe.

(xi) desfășurarea de acțiuni de promovare
în interiorul UE și satisfacerea nevoilor 
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țărilor terțe.

Or. fr

Justificare

În timp ce inițiativele de promovare în cadrul pieței UE sunt esențiale, nu trebuie să ignorăm 
faptul că piețele externe au nevoie de ajutorul nostru pentru a atenua deficitul de producție.

Amendamentul 1742
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul xi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xi) desfășurarea de acțiuni de promovare, 
în special în țările terțe.

(xi) desfășurarea de acțiuni de promovare.

Or. en

Amendamentul 1743
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul xi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xi) desfășurarea de acțiuni de promovare, 
în special în țările terțe.

(xi) desfășurarea de acțiuni de promovare, 
în special pentru produsele de calitate.

Or. fr

Amendamentul 1744
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul xi a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(xia) punerea în aplicare a unor măsuri 
colective cu scopul de a preveni și 
gestiona riscurile economice, în special 
fondurile de egalizare menționate la 
articolul 109c;

Or. fr

Amendamentul 1745
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul xi a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xia) aranjarea retragerii ordonate sau a 
prelucrării coordonate a produsului în 
momente de dezechilibru clar al pieței 
într-un an de comercializare, cu scopul de 
a restabili funcționarea normală a pieței;

Or. es

Amendamentul 1746
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul xi a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xia) aranjarea retragerii ordonate sau a 
prelucrării coordonate a produsului în 
momente de dezechilibru clar al pieței 
într-un an de comercializare, cu scopul de 
a restabili funcționarea normală a pieței.

Or. es
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Justificare

Intenția este de a extinde la toate organizațiile interprofesionale puterea care a fost acordată 
în cazul a trei sectoare individuale (ulei de măsline, măsline de masă și tabac), aplicând 
același raționament care a fost adoptat de Comisie, de a oferi tuturor sectoarelor 
posibilitatea de a înființa organizații interprofesionale.

Amendamentul 1747
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul xi a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xia) concentrarea și coordonarea ofertei 
și comercializarea produselor 
producătorilor membri;

Or. es

Justificare

Justificarea pentru extinderea alineatului (1) litera (c) este de a extinde la toate organizațiile 
interprofesionale puterea care a fost acordată în cazul a trei sectoare individuale (ulei de 
măsline, măsline de masă și tabac), aplicând același raționament care a fost adoptat de 
Comisie, de a oferi tuturor sectoarelor posibilitatea de a înființa organizații 
interprofesionale.

Amendamentul 1748
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul xi a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xia) concentrarea și coordonarea ofertei 
și comercializarea produselor 
producătorilor membri;

Or. es
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Amendamentul 1749
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul xi a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xia) coordonarea gestionării și 
comercializării produselor membrilor;

Or. fr

Amendamentul 1750
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul xi a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xia) contribuția la gestionarea 
produselor secundare și a deșeurilor;

Or. fr

Amendamentul 1751
Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul xi a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xia) aducerea unei contribuții la 
gestionarea produselor secundare și a 
deșeurilor.

Or. fr
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Justificare

Un anumit număr de organizații interprofesionale contribuie la gestionarea și finanțarea 
operațiunilor care implică colectarea și eliminarea animalelor moarte de la exploatația 
agricolă. Acest amendament urmărește să asigure că organizațiile în cauză sunt în măsură să 
își îndeplinească sarcinile, inclusiv, mai general, cele referitoare la gestionarea deșeurilor, 
pentru care fiecărei verigi din lanț îi revine o parte din responsabilitate.

Amendamentul 1752
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul xi a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xia) aducerea unei contribuții la 
măsurile menționate la articolele 38-40 
din Regulamentul (UE) nr. [...] [RDR].

Or. fr

Justificare

Organizațiile de producători și cele interprofesionale pot juca un rol important în acoperirea 
riscurilor, inclusiv a riscurilor de preț și acestea trebuie autorizate pentru a putea pune în 
aplicare instrumentele propuse în cadrul politicii de dezvoltare rurală.

Amendamentul 1753
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul xi a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xia) adaptarea comună a producției și a 
prelucrării la cerințele pieței și 
ameliorarea produsului;

Or. fr



PE494.588v01-00 118/178 AM\910137RO.doc

RO

Amendamentul 1754
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul xi a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xia) adaptarea comună a producției și a 
prelucrării la cerințele pieței și 
ameliorarea produsului;

Or. es

Justificare

Intenția este de a extinde la toate organizațiile interprofesionale puterea care a fost acordată 
în cazul a trei sectoare individuale (ulei de măsline, măsline de masă și tabac), aplicând 
același raționament care a fost adoptat de Comisie, de a oferi tuturor sectoarelor 
posibilitatea de a înființa organizații interprofesionale.

Amendamentul 1755
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul xi a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xia) adaptarea comună a producției și a 
prelucrării la cerințele pieței și 
ameliorarea produsului;

Or. es

Amendamentul 1756
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul xi a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(xia) promovarea raționalizării și a 
ameliorării producției și a prelucrării.

Or. es

Justificare

Intenția este de a extinde la toate organizațiile interprofesionale puterea care a fost acordată 
în cazul a trei sectoare individuale (ulei de măsline, măsline de masă și tabac), aplicând 
același raționament care a fost adoptat de Comisie, de a oferi tuturor sectoarelor 
posibilitatea de a înființa organizații interprofesionale.

Amendamentul 1757
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul xi a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xia) promovarea raționalizării și a 
ameliorării producției și a prelucrării;

Or. es

Amendamentul 1758
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c – punctul xi a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(xia) promovarea ameliorării producției și 
a prelucrării;

Or. fr
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Amendamentul 1759
Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) privesc produse sau grupuri de 
produse care nu sunt acoperite de o 
organizație interprofesională recunoscută 
anterior.

Or. fr

Justificare

Pentru a menține stabilitatea filierelor individuale și pentru a ține seama în mod 
corespunzător de situația anterioară din statele membre în care o organizație 
interprofesională a fost deja recunoscută, trebuie precizat că o organizație interprofesională 
nouă nu poate fi recunoscută pentru un produs sau grup de produse în cazul în care o astfel 
de organizație există deja pentru produsele în cauză.

Amendamentul 1760
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Activitățile organizațiilor 
interprofesionale nu trebuie să conducă la 
o denaturare a concurenței între 
producătorii din diferite state membre și 
trebuie să fie aliniate la principiile 
stabilite la articolul 145.

Or. en

Justificare

Competition rules should be clarified and the scope of interbranch organisation clearly 
defined. To give extended powers to interbranch organisations is to reintroduce market 
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management by creating bodies that can limit production, set prizes and keep competition out.
This would be counterproductive to the efforts of creating a more market oriented policy in 
the agricultural sector, potentially a renationalisation of the policy and – even worse –
potentially in breach of the Treaty’s provisions concerning the single market. It is important 
to ensure that measures to strengthen the functioning of the supply chain do not threaten the 
single market.

Amendamentul 1761
Patrick Le Hyaric

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la articolele 106-
108, statele membre recunosc, la cerere, 
organizațiile de producători din:
(i) sectorul fructelor și legumelor;
(ii) sectorul uleiului de măsline și al 
măslinelor de masă;
(iii) sectorul viermilor de mătase;
(iv) sectorul hameiului.

Or. fr

Amendamentul 1762
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prin derogare de la articolele 106-
108, statele membre recunosc, la cerere, 
organizațiile de producători din:
(i) sectorul fructelor și legumelor

Or. en
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Amendamentul 1763
Alfreds Rubiks

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre recunosc, la cerere, 
organizațiile interprofesionale din 
următoarele sectoare (prin derogare de la 
articolele 106, 107 și 108):
(i) sectorul fructelor și legumelor;
(ii) sectorul măslinelor și al măslinelor de 
masă;
(iii) sectorul mătăsii;
(iv) sectorul apicol.
Organizațiile interprofesionale din 
sectorul fructelor și legumelor îndeplinesc 
cel puțin unul dintre obiectivele stabilite 
la articolul 106 alineatul (1) litera (c) 
punctele (i)-(iii).

Or. lv

Amendamentul 1764
Liam Aylward, Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care statele membre fac 
uz de opțiunea de a recunoaște o 
organizație interprofesională, acestea 
trebuie:
(a) să decidă dacă acordă recunoașterea 
în termen de 4 luni de la data depunerii 
unei cereri însoțite de toate documentele 
justificative;
(b) să efectueze la intervale stabilite de ele 
controale pentru a se asigura că 
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organizațiile în cauză respectă condițiile 
legate de recunoașterea lor;
(c) să aplice acestor organizații, în caz de 
nerespectare sau de nereguli, sancțiunile 
aplicabile pe care le-au stabilit și să 
decidă, după caz, dacă ar trebui retrasă 
recunoașterea;
(d) să retragă recunoașterea în cazul în 
care condițiile de recunoaștere nu mai 
sunt îndeplinite, organizația 
interprofesională participă la orice 
activități sau practici concertate care pot 
duce la o denaturare a pieței într-un mod 
incompatibil cu tratatele sau cu prezentele 
regulamente.

Or. en

Amendamentul 1765
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru organizațiile interprofesionale 
din sectorul uleiului de măsline și al 
măslinelor de masă și din sectorul 
tutunului, scopul specific menționat la 
alineatul (1) litera (c) poate include și cel 
puțin unul dintre următoarele obiective:

eliminat

(a) concentrarea și coordonarea ofertei și 
comercializarea produselor 
producătorilor membri;
(b) adaptarea comună a producției și a 
prelucrării la cerințele pieței și 
ameliorarea produsului;
(c) promovarea raționalizării și a 
ameliorării producției și a prelucrării.

Or. es
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Amendamentul 1766
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru organizațiile interprofesionale 
din sectorul uleiului de măsline și al 
măslinelor de masă și din sectorul 
tutunului, scopul specific menționat la 
alineatul (1) litera (c) poate include și cel 
puțin unul dintre următoarele obiective:

eliminat

(a) concentrarea și coordonarea ofertei și 
comercializarea produselor 
producătorilor membri;
(b) adaptarea comună a producției și a 
prelucrării la cerințele pieței și 
ameliorarea produsului;
(c) promovarea raționalizării și a 
ameliorării producției și a prelucrării.

Or. en

Justificare

Obiectivele posibile ale organizațiilor interprofesionale trebuie să fie același pentru toate 
sectoarele. Nu trebuie să existe excepții pentru anumite sectoare (adică nu trebuie să se 
acorde excepții pentru sectorul uleiului de măsline).

Amendamentul 1767
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru organizațiile interprofesionale 
din sectorul uleiului de măsline și al 
măslinelor de masă și din sectorul 
tutunului, scopul specific menționat la 
alineatul (1) litera (c) poate include și cel 

eliminat
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puțin unul dintre următoarele obiective:
(a) concentrarea și coordonarea ofertei și 
comercializarea produselor 
producătorilor membri;
(b) adaptarea comună a producției și a 
prelucrării la cerințele pieței și 
ameliorarea produsului;
(c) promovarea raționalizării și a 
ameliorării producției și a prelucrării.

Or. fr

Justificare

Având în vedere faptul că obiectivele detaliate stabilite la literele (a), (b) și (c), limitate doar 
la uleiul de măsline, măslinele de masă și sectorul tutunului, pot fi extinse la alte sectoare, 
întrucât sunt esențiale pentru fiecare organizație interprofesională, propunem o reformulare 
a articolului 108, eliminându-se alineatul (2) și incluzându-se textul la litera (c).

Amendamentul 1768
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru organizațiile interprofesionale 
din sectorul uleiului de măsline și al 
măslinelor de masă și din sectorul 
tutunului, scopul specific menționat la 
alineatul (1) litera (c) poate include și cel 
puțin unul dintre următoarele obiective:

eliminat

(a) concentrarea și coordonarea ofertei și 
comercializarea produselor 
producătorilor membri;
(b) adaptarea comună a producției și a 
prelucrării la cerințele pieței și 
ameliorarea produsului;
(c) promovarea raționalizării și a 
ameliorării producției și a prelucrării.

Or. en
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Amendamentul 1769
Åsa Westlund, Göran Färm, Marita Ulvskog

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru organizațiile interprofesionale 
din sectorul uleiului de măsline și al 
măslinelor de masă și din sectorul 
tutunului, scopul specific menționat la 
alineatul (1) litera (c) poate include și cel 
puțin unul dintre următoarele obiective:

eliminat

(a) concentrarea și coordonarea ofertei și 
comercializarea produselor 
producătorilor membri;
(b) adaptarea comună a producției și a 
prelucrării la cerințele pieței și 
ameliorarea produsului;
(c) promovarea raționalizării și a 
ameliorării producției și a prelucrării.

Or. en

Amendamentul 1770
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru organizațiile interprofesionale 
din sectorul uleiului de măsline și al 
măslinelor de masă și din sectorul 
tutunului, scopul specific menționat la 
alineatul (1) litera (c) poate include și cel 
puțin unul dintre următoarele obiective:

eliminat

(a) concentrarea și coordonarea ofertei și 
comercializarea produselor 
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producătorilor membri;
(b) adaptarea comună a producției și a 
prelucrării la cerințele pieței și 
ameliorarea produsului;
(c) promovarea raționalizării și a 
ameliorării producției și a prelucrării.

Or. es

Amendamentul 1771
Marit Paulsen, George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru organizațiile interprofesionale 
din sectorul uleiului de măsline și al 
măslinelor de masă și din sectorul 
tutunului, scopul specific menționat la 
alineatul (1) litera (c) poate include și cel 
puțin unul dintre următoarele obiective:

(2) Pentru organizațiile interprofesionale 
din sectorul uleiului de măsline și al 
măslinelor de masă, scopul specific 
menționat la alineatul (1) litera (c) poate 
include și cel puțin unul dintre următoarele 
obiective:

Or. en

Amendamentul 1772
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) nu desfășoară ele însele activități de 
producție, prelucrare sau comercializare a 
produselor din sectorul specific.

Or. en
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Amendamentul 1773
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru organizațiile interprofesionale 
din sectorul vitivinicol, scopul specific 
menționat la alineatul (1) litera (c) poate 
include și cel puțin următorul obiectiv:
(a) coordonarea gestionării potențialului 
de producție;
(b) adaptarea producției și a prelucrării la 
cerințele pieței și ameliorarea produsului;
(c) promovarea raționalizării și a 
ameliorării producției și a prelucrării.

Or. en

Justificare

Întrucât drepturile de plantare a viței de vie încetează, organizațiile interprofesionale ar 
trebui să fie locul preferat de producători și comercianți pentru stabilirea de comun acord, 
ținând seama de particularitățile pieței și de evoluția cererilor consumatorilor, cerințele în 
materie de producție disponibilă pe termen scurt și mediu.

Amendamentul 1774
Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 108 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 108a
Recunoașterea organizațiilor 

interprofesionale
(1) Statele membre recunosc organizațiile 
interprofesionale care depun cereri în 
acest sens, cu condiția ca acestea să:
(a) îndeplinească cerințele prevăzute la 
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articolul 108;
(b) își desfășoare activitățile într-una sau 
mai multe regiuni din teritoriul în cauză;
(c) reprezinte o cotă importantă din 
activitățile economice menționate la 
articolul 108 alineatul (1) litera (a);
(d) nu desfășoare ele însele activități de 
producție, prelucrare și/sau 
comercializare, cu excepția cazurilor 
prevăzute la articolul 108 alineatul (2) și a 
activităților legate de experimentare, 
cercetare și dezvoltare.
(2) Statele membre pot decide că 
organizațiile interprofesionale care au 
fost recunoscute înainte de 
1 ianuarie 2014 în baza legislației 
naționale și care îndeplinesc condițiile 
stabilite la alineatul (1) sunt considerate 
recunoscute ca organizații 
interprofesionale în conformitate cu 
articolul 108.
(3) Organizațiile interprofesionale care au 
fost recunoscute înainte de 
1 ianuarie 2014 în baza legislației 
naționale și care nu îndeplinesc condițiile 
stabilite la alineatul (1) al prezentului 
articol își pot desfășura în continuare 
activitatea în conformitate cu legislația 
națională până la 1 ianuarie 2015. 
(4) Atunci când recunosc o organizație 
interprofesională în conformitate cu 
alineatul (1) și/sau alineatul (2), statele 
membre:
(a) decid cu privire la acordarea 
recunoașterii în termen de patru luni de la 
depunerea cererii însoțite de toate 
documentele justificative; această cerere 
se depune în statul membru în care își are 
sediul organizația;
(b) efectuează la intervale stabilite de ele 
controale pentru a se asigura că 
organizațiile interprofesionale 
recunoscute respectă condițiile legate de 
recunoașterea lor;
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(c) aplică acestor organizații, în caz de 
nerespectare a măsurilor prevăzute în 
prezentul regulament sau de nereguli 
privind aplicarea acestora, sancțiunile 
aplicabile și stabilite de acestea și decid, 
dacă este cazul, dacă ar trebui retrasă 
recunoașterea;
(d) retrag recunoașterea dacă cerințele și 
condițiile de recunoaștere prevăzute la 
prezentul articol nu mai sunt îndeplinite;
(e) informează Comisia o dată pe an, și nu 
mai târziu de 31 martie, cu privire la orice 
decizie de acordare, respingere sau 
retragere a recunoașterii, care a fost 
adoptată în anul calendaristic anterior. 

Or. fr

Justificare

Acest amendament completează amendamentul 319 depus de raportor. Retragerea 
recunoașterii pentru practici anticoncurențiale sau absența notificării în temeiul articolului 
145 alineatul (2) ar constitui o sancțiune dublă. În primul caz, sancțiunile de descurajare pot 
fi anunțate de către autoritățile din domeniul concurenței, iar în al doilea caz, absența 
notificării privează organizația interprofesională de orice eventual drept la scutire de la 
legislația antitrust în temeiul articolului 145, astfel creându-se riscul unor posibile acuzații 
de practici anticoncurențiale.

Amendamentul 1775
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 109

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 109 eliminat
Organizații de operatori

În sensul prezentului regulament, 
organizațiile de operatori din sectorul 
uleiului de măsline și al măslinelor de 
masă includ organizații de producători 
recunoscute, organizații interprofesionale 
sau organizații ale altor operatori ori 
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asociații ale acestora.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui să existe un tratament special pentru anumite sectoare.

Amendamentul 1776
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 109

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 109 eliminat

Organizații de operatori
În sensul prezentului regulament, 
organizațiile de operatori din sectorul 
uleiului de măsline și al măslinelor de 
masă includ organizații de producători 
recunoscute, organizații interprofesionale 
sau organizații ale altor operatori ori 
asociații ale acestora.

Or. it

Amendamentul 1777
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 109 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului regulament, 
organizațiile de operatori din sectorul 
uleiului de măsline și al măslinelor de 
masă includ organizații de producători 
recunoscute, organizații interprofesionale 
sau organizații ale altor operatori ori 
asociații ale acestora.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 1778
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 109 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 109a
Recunoașterea

(1) Statele membre recunosc numai 
organizațiile de producători, asociațiile de 
organizații de producători și organizațiile 
interprofesionale care:
(a) îndeplinesc condițiile de la prezentul 
capitol;
(b) sunt entități juridice sau părți bine 
definite ale unor entități juridice;
(c) au un statut care demonstrează 
respectarea condițiilor de la prezentul 
capitol; și
(d) în cazul organizațiilor de producători 
și al asociațiilor de organizații de 
producători:
(i) au un număr minim de membri și/sau 
acoperă un volum minim de producție 
comercializabilă, care urmează să fie 
stabilit de statele membre, în sectorul în 
care activează organizația sau asociația;
(ii) își desfășoară activitățile în mod 
corespunzător, atât în timp, cât și din 
perspectiva eficienței și a concentrării 
ofertei.
(2) În vederea adaptării criteriilor de 
recunoaștere a organizațiilor și 
asociațiilor prevăzute în prezentul capitol 
la structurile specifice din statele membre, 
statele membre pot adopta criterii 
suplimentare în toate sectoarele sau într-
un anumit sector, astfel nu afectează 
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buna funcționare a organizării piețelor.
(3) Organizațiile și asociațiile care au fost 
recunoscute de către statele membre, 
înainte de [x] și care îndeplinesc condițiile 
prevăzute în prezentul capitol sunt 
considerate a fi recunoscute în temeiul 
prezentului capitol.
(4) Organizațiile și asociațiile care au fost 
recunoscute de către statele membre 
înainte de [x] și care nu îndeplinesc 
condițiile prevăzute în prezentul capitol 
pot continua să își exercite activitățile 
până la [x + un an].

Or. en

Amendamentul 1779
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 109 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 109a
Rolul grupurilor

(1) Pentru îmbunătățirea și stabilizarea 
funcționării pieței în ceea ce privește 
produsele cărora li s-a atribuit o 
denumire de origine protejată sau o 
indicație geografică protejată în temeiul 
Regulamentului UE privind sistemele de 
calitate a produselor agricole 
[2010/0353 (COD)], statele membre 
producătoare pot stabili reguli de 
comercializare care să reglementeze 
oferta, în special prin punerea în aplicare 
a unor decizii adoptate de către 
organizațiile de producători și 
interprofesionale și de către grupurile 
menționate la articolul 42 din 
Regulamentul UE privind sistemele de 
calitate a produselor agricole 
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[2010/0353 (COD)].  
(2) Aceste reguli sunt proporționale cu 
obiectivul urmărit și:
(a) acoperă numai reglementarea ofertei 
și au ca obiectiv alinierea ofertei de 
produse la cerere;
(b) nu au un caracter obligatoriu pe o 
perioadă de comercializare mai mare de 
cinci ani, care poate fi prelungită;
(c) nu se pot referi la tranzacții care au 
loc după prima comercializare a 
produsului în cauză;
(d) nu trebuie să permită fixarea 
prețurilor, inclusiv cu titlu orientativ sau 
de recomandare;
(e) nu trebuie să conducă la 
indisponibilitatea unei proporții excesive 
din oferta de produs în cauză, ofertă care 
altminteri ar fi disponibilă;
(f) nu trebuie să aibă ca efect 
împiedicarea unui operator să demareze 
producția produsului respectiv;
(3) Regulile stabilite la alineatul (1) se 
aduc în atenția operatorilor prin 
prezentarea lor in extenso într-o 
publicație oficială din statul membru în 
cauză.
(4) Deciziile și măsurile luate de statele 
membre în anul n în conformitate cu 
prezentul articol trebuie notificate 
Comisiei înainte de data de 1 martie a 
anului n+1.
(5) Comisia poate solicita unui stat 
membru să își retragă decizia în cazul în 
care consideră că decizia respectivă 
conduce la o denaturare a concurenței pe 
un segment substanțial al pieței interne, 
compromite libera circulație a mărfurilor 
sau contravine obiectivelor de la 
articolul 39 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Or. fr
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Amendamentul 1780
Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 109 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 109a
Rolul grupurilor

(1) Pentru îmbunătățirea și stabilizarea 
funcționării pieței în ceea ce privește 
produsele cărora li s-a atribuit o 
denumire de origine protejată sau o 
indicație geografică protejată în temeiul 
Regulamentului UE privind sistemele de 
calitate a produselor agricole 
[2010/0353 (COD)], statele membre 
producătoare pot stabili reguli de 
comercializare care să reglementeze 
oferta, în afară de sectorul laptelui și al 
produselor lactate și de sectorul 
vitivinicol, în special prin punerea în 
aplicare a unor decizii adoptate de către 
grupurile menționate la articolul 42 din 
Regulamentul UE privind sistemele de 
calitate a produselor agricole 
[2010/0353 (COD)].
(2) Aceste reguli sunt proporționale cu 
obiectivul urmărit și:
(a) acoperă numai reglementarea ofertei 
și au ca obiectiv alinierea ofertei de 
produse la cerere;
(b) nu au un caracter obligatoriu pe o 
perioadă de comercializare mai mare de 
cinci ani, care poate fi prelungită;
(c) nu se pot referi la tranzacții care au 
loc după prima comercializare a 
produsului în cauză;
(d) nu trebuie să permită fixarea 
prețurilor, inclusiv cu titlu orientativ sau 
de recomandare;
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(e) nu trebuie să conducă la 
indisponibilitatea unei proporții excesive 
din oferta de produs în cauză, ofertă care 
altminteri ar fi disponibilă;

Or. fr

Justificare

Acest amendament este menit să completeze amendamentul 321 propus de raportor prin care 
se introduce articolul 119b. O dispoziție care vizează îmbunătățirea și stabilizarea 
funcționării pieței de produse cu denumiri de origine protejate există deja pentru 
organizațiile interprofesionale din sectorul vitivinicol și sectorul produselor lactate. Prin 
urmare, aceste produse ar trebui să fie excluse explicit din domeniul de aplicare al 
prezentului articol.

Amendamentul 1781
Eric Andrieu, Marielle de Sarnez, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 109 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 109a
Fonduri de egalizare

(1) Grupurile de producători, asociațiile 
de grupuri de producători și organizațiile 
interprofesionale pot înființa fonduri de 
egalizare în ceea ce privește riscurile 
economice. Contribuțiile membrilor 
trebuie să fie voluntare și nu pot fi făcute 
obligatorii.
(2) Fondurile de egalizare pot plăti 
compensații operatorilor în ceea ce 
privește pierderile financiare legate de 
activitățile agricole acoperite de către 
organizațiile menționate la primul 
alineat.
Pierderile se calculează pe baza unui 
indicator economic stabilit de fond și care 
reflectă rentabilitatea activității. Acesta se 
stabilește prin compararea valorii acestui 
indicator cu media sa anuală pentru 
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ultimii trei ani sau o medie pe trei ani 
calculată pentru ultimii cinci ani, cu 
excepția valorii minime și a celei maxime.
(3) Plățile din fondul de egalizare către 
membri se efectuează în urma autorizării 
de către statul membru și trebuie să fie 
proporționale cu pierderea suferită. 
Statele membre stabilesc regulile de 
funcționare ale fondului de egalizare și în 
special pragul inferior de referință 
începând de la care se pot efectua plățile.

Or. fr

Amendamentul 1782
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 109 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 109a
Grupuri de producători din sectorul 

fructelor și legumelor
(1) În statele membre cu un grad scăzut 
de organizare a producătorilor, grupurile 
de producători pot fi constituite ca entități 
juridice sau părți bine definite ale unor 
entități juridice, la inițiativa agricultorilor 
care cultivă unul sau mai multe produse 
din sectorul fructelor și legumelor și/sau 
astfel de produse destinate exclusiv 
prelucrării, în scopul de a fi recunoscute 
ca organizații de producători.
Acestor grupuri de producători li se poate 
acorda o perioadă de tranziție în cursul 
căreia să îndeplinească condițiile pentru a 
fi recunoscute ca organizație de 
producători în conformitate cu 
articolul 106.
Pentru a putea fi recunoscute, acestea 
trebuie să prezinte statului membru în 
cauză un plan de recunoaștere etapizat, a 
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cărui acceptare semnalează începerea 
perioadei de tranziție menționate la al 
doilea paragraf și reprezintă o 
recunoaștere preliminară. Perioada de 
tranziție este de cel mult cinci ani.
(2) Anterior acceptării planului de 
recunoaștere, statele membre informează 
Comisia cu privire la intențiile lor și la 
posibilele implicații financiare ale acestui 
plan.

Or. bg

Amendamentul 1783
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Extinderea regulilor la nemembri nu este acceptabilă. Aceasta contravine fundamentelor unei 
economii libere.

Amendamentul 1784
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en
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Justificare

Acest articol le permite statelor membre să impună obligativitatea regulilor unei organizații 
de producători sau interprofesionale în cazul nemembrilor și plata unor contribuții 
financiare. Acest lucru limitează concurența pe piață prin îngrădirea libertății de acțiune a 
operatorilor.

Amendamentul 1785
Mairead McGuinness

Propunere de regulament
Articolul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1786
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Amendamentul 1787
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en
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Amendamentul 1788
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] eliminat

Or. en

Justificare

Aparent nu există dovezi că piețele ar funcționa mai bine ca urmare a impunerii 
obligativității regulilor unei organizații de producători sau interprofesionale în cazul 
nemembrilor, prin aceasta îngrădindu-se libertatea operatorilor individuali.

Amendamentul 1789
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o organizație de 
producători recunoscută, o asociație 
recunoscută a organizațiilor de 
producători sau o organizație 
interprofesională recunoscută care își 
desfășoară activitatea într-o anumită zonă 
economică sau în anumite zone 
economice ale unui stat membru este 
considerată reprezentativă pentru 
producția ori comercializarea sau 
prelucrarea unui anumit produs, statul 
membru în cauză poate conferi caracter 
obligatoriu, la cererea organizației 
respective, pentru o perioadă de timp 
limitată, unele dintre acordurile, deciziile 
sau practicile concertate convenite în 
cadrul respectivei organizații pentru alți 
operatori care își desfășoară activitatea în 

eliminat
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zona economică sau în zonele economice 
în cauză, indiferent dacă este vorba 
despre persoane fizice sau despre grupuri 
care nu fac parte din organizație sau 
asociație.

Or. en

Justificare

Regulile obligatorii nu ar trebui să fie extinse la cei care nu sunt membri ai unei organizații 
de producători, asociații a organizațiilor de producători sau organizații interprofesionale. 
Extinderea regulilor obligatorii la nemembri este contrară principiilor unei piețe libere. 
Extinderea regulilor obligatorii ar putea închide complet piața pentru operatorii din afara 
organizațiilor de producători sau a organizațiilor interprofesionale. Este important să se 
asigure că măsurile de consolidare a funcționării lanțului de aprovizionare nu reprezintă o 
amenințare pentru piața liberă.

Amendamentul 1790
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care o organizație de 
producători recunoscută, o asociație 
recunoscută a organizațiilor de producători 
sau o organizație interprofesională 
recunoscută care își desfășoară activitatea 
într-o anumită zonă economică sau în 
anumite zone economice ale unui stat 
membru este considerată reprezentativă 
pentru producția ori comercializarea sau 
prelucrarea unui anumit produs, statul 
membru în cauză poate conferi caracter 
obligatoriu, la cererea organizației 
respective, pentru o perioadă de timp 
limitată, unele dintre acordurile, deciziile 
sau practicile concertate convenite în 
cadrul respectivei organizații pentru alți 
operatori care își desfășoară activitatea în 
zona economică sau în zonele economice 
în cauză, indiferent dacă este vorba despre 
persoane fizice sau despre grupuri care nu 

(1) În cazul în care o organizație de 
producători recunoscută, o asociație 
recunoscută a organizațiilor de producători 
sau o organizație interprofesională 
recunoscută din sectorul fructelor și 
legumelor sau o organizație 
interprofesională recunoscută din 
sectorul tabacului din sectorul fructelor și 
legumelor care își desfășoară activitatea 
într-o anumită zonă economică sau în 
anumite zone economice ale unui stat 
membru este considerată reprezentativă 
pentru producția ori comercializarea sau 
prelucrarea unui anumit produs, statul 
membru în cauză poate conferi caracter 
obligatoriu, la cererea organizației 
respective, pentru o perioadă de timp 
limitată, unele dintre acordurile, deciziile 
sau practicile concertate convenite în 
cadrul respectivei organizații pentru alți 
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fac parte din organizație sau asociație. operatori care își desfășoară activitatea în 
zona economică sau în zonele economice 
în cauză, indiferent dacă este vorba despre 
persoane fizice sau despre grupuri care nu 
fac parte din organizație sau asociație.

Or. en

Amendamentul 1791
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) O „zonă economică” înseamnă o zonă 
geografică formată din regiuni de 
producție adiacente sau învecinate în care 
există condiții omogene de producție și de 
comercializare.

eliminat

Or. en

Justificare

Regulile obligatorii nu ar trebui să fie extinse la cei care nu sunt membri ai unei organizații 
de producători, asociații a organizațiilor de producători sau organizații interprofesionale. 
Extinderea regulilor obligatorii la nemembri este contrară principiilor unei piețe libere. 
Extinderea regulilor obligatorii ar putea închide complet piața pentru operatorii din afara 
organizațiilor de producători sau a organizațiilor interprofesionale. Este important să se 
asigure că măsurile de consolidare a funcționării lanțului de aprovizionare nu reprezintă o 
amenințare pentru piața liberă.

Amendamentul 1792
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

O organizație sau o asociație este 
considerată reprezentativă în cazul în 

eliminat



AM\910137RO.doc 143/178 PE494.588v01-00

RO

care, în zona sau în zonele economice 
vizate ale unui stat membru:
(a) reprezintă, ca proporție din volumul de 
producție sau din comercializarea ori 
prelucrarea produsului sau ale produselor 
în cauză:
(i) pentru organizațiile de producători din 
sectorul fructelor și legumelor, cel puțin 
60 % sau
(ii) în alte situații, cel puțin două treimi și
(b) reprezintă, în cazul organizațiilor de 
producători, peste 50 % dintre 
producătorii în cauză.

Or. en

Justificare

Regulile obligatorii nu ar trebui să fie extinse la cei care nu sunt membri ai unei organizații 
de producători, asociații a organizațiilor de producători sau organizații interprofesionale. 
Extinderea regulilor obligatorii la nemembri este contrară principiilor unei piețe libere. 
Extinderea regulilor obligatorii ar putea închide complet piața pentru operatorii din afara 
organizațiilor de producători sau a organizațiilor interprofesionale. Este important să se 
asigure că măsurile de consolidare a funcționării lanțului de aprovizionare nu reprezintă o 
amenințare pentru piața liberă.

Amendamentul 1793
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) reprezintă, în cazul organizațiilor 
interprofesionale, o parte importantă din 
activitățile economice menționate la 
articolul 108 alineatul (1) litera (a) în 
condițiile stabilite de statul membru.

Or. fr
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Amendamentul 1794
Agnès Le Brun

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) reprezintă, în cazul organizațiilor 
interprofesionale, o parte importantă din 
activitățile economice menționate la 
articolul 108 alineatul (1) litera (a) în 
condițiile stabilite de statul membru.

Or. fr

Justificare

Criteriul economic bazat pe volum nu poate fi aplicat în cazul organizației interprofesionale, 
deoarece nu ține seama de factori obiectivi cum ar fi diversitatea largă de operatori agricoli. 
În ce măsură o organizație este reprezentativă se poate determina folosind o serie de criterii, 
urmând ca acestea să fie stabilite de statul membru.

Amendamentul 1795
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă cererea de extindere a aplicării 
normelor sale la alți operatori vizează mai 
multe zone economice, organizația sau 
asociația trebuie să demonstreze nivelul 
minim de reprezentativitate definit la 
primul paragraf pentru fiecare dintre 
ramurile profesionale pe care le grupează 
în fiecare dintre zonele economice vizate.

eliminat

Or. en

Justificare

Regulile obligatorii nu ar trebui să fie extinse la cei care nu sunt membri ai unei organizații 
de producători, asociații a organizațiilor de producători sau organizații interprofesionale. 
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Extinderea regulilor obligatorii la nemembri este contrară principiilor unei piețe libere. 
Extinderea regulilor obligatorii ar putea închide complet piața pentru operatorii din afara 
organizațiilor de producători sau a organizațiilor interprofesionale. Este important să se 
asigure că măsurile de consolidare a funcționării lanțului de aprovizionare nu reprezintă o 
amenințare pentru piața liberă.

Amendamentul 1796
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Normele pentru a căror aplicare se 
poate solicita extinderea la alți operatori, 
astfel cum se prevede la alineatul (1), 
urmăresc unul dintre următoarele 
scopuri:

eliminat

(a) raportări referitoare la producție și la 
piață;
(b) norme de producție mai stricte decât 
cele prevăzute de reglementările Uniunii 
sau de cele naționale;
(c) întocmirea de contracte-tip 
compatibile cu reglementările Uniunii;
(d) norme de comercializare;
(e) norme de protecție a mediului;
(f) măsuri de promovare și exploatare a 
potențialului produselor;
(g) măsuri de protecție a agriculturii 
ecologice, precum și a denumirilor de 
origine, a etichetelor de calitate și a 
indicațiilor geografice;
(h) cercetare pentru valorificarea 
produselor, în special prin noi 
întrebuințări care nu reprezintă un 
pericol pentru sănătatea publică;
(i) studii pentru îmbunătățirea calității 
produselor;
(j) cercetarea, în special în ceea ce 
privește metodele de cultivare care permit 
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o utilizare redusă a produselor destinate 
protejării sănătății animalelor și a 
produselor de protecție a plantelor și care 
garantează conservarea solului și a
mediului;
(k) definirea calităților minime și 
definirea standardelor minime de 
ambalare și prezentare;
(l) utilizarea semințelor certificate și 
monitorizarea calității produselor.
Normele respective nu produc niciun fel 
de prejudicii celorlalți operatori din statul 
membru în cauză sau Uniunii și nu au 
niciunul dintre efectele menționate la 
articolul 145 alineatul (4), nici nu sunt 
incompatibile în alt mod cu 
reglementările în vigoare la nivelul 
Uniunii sau la nivel național.

Or. en

Justificare

Regulile obligatorii nu ar trebui să fie extinse la cei care nu sunt membri ai unei organizații 
de producători, asociații a organizațiilor de producători sau organizații interprofesionale. 
Extinderea regulilor obligatorii la nemembri este contrară principiilor unei piețe libere. 
Extinderea regulilor obligatorii ar putea închide complet piața pentru operatorii din afara 
organizațiilor de producători sau a organizațiilor interprofesionale. Este important să se 
asigure că măsurile de consolidare a funcționării lanțului de aprovizionare nu reprezintă o 
amenințare pentru piața liberă.

Amendamentul 1797
Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Normele pentru a căror aplicare se poate 
solicita extinderea la alți operatori, astfel 
cum se prevede la alineatul (1), urmăresc 
unul dintre următoarele scopuri:

Normele pentru a căror aplicare se poate 
solicita extinderea la alți operatori, astfel 
cum se prevede la alineatul (1), sunt legate 
de una dintre activitățile care corespund 
obiectivelor stabilite la articolul 106 litera 
(c), cu excepția celui stabilit la punctul 
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(vii a) (nou) sau la articolul 108 alineatul 
(1) litera (c), cu excepția celui stabilit la 
punctul (xi a) (nou).

Or. fr

Amendamentul 1798
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Normele pentru a căror aplicare se poate 
solicita extinderea la alți operatori, astfel 
cum se prevede la alineatul (1), urmăresc 
unul dintre următoarele scopuri:

Normele pentru a căror aplicare se poate 
solicita extinderea la alți operatori, astfel 
cum se prevede la alineatul (1), sunt 
conforme cu organizației sau asociației 
cum se prevede în prezentul capitol.

Or. en

Amendamentul 1799
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) raportări referitoare la producție și la 
piață;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1800
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) norme de producție mai stricte decât 
cele prevăzute de reglementările Uniunii 
sau de cele naționale;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1801
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) întocmirea de contracte-tip 
compatibile cu reglementările Uniunii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1802
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) norme de comercializare; eliminat

Or. en

Amendamentul 1803
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) norme de protecție a mediului; eliminat

Or. en

Amendamentul 1804
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) măsuri de promovare și exploatare a 
potențialului produselor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1805
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) măsuri de protecție a agriculturii 
ecologice, precum și a denumirilor de 
origine, a etichetelor de calitate și a 
indicațiilor geografice;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1806
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) cercetare pentru valorificarea 
produselor, în special prin noi 
întrebuințări care nu reprezintă un 
pericol pentru sănătatea publică;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1807
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) studii pentru îmbunătățirea calității 
produselor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1808
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) cercetarea, în special în ceea ce 
privește metodele de cultivare care permit 
o utilizare redusă a produselor destinate 
protejării sănătății animalelor și a
produselor de protecție a plantelor și care 
garantează conservarea solului și a 
mediului;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1809
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) cercetarea, în special în ceea ce privește 
metodele de cultivare care permit o 
utilizare redusă a produselor destinate 
protejării sănătății animalelor și a 
produselor de protecție a plantelor și care 
garantează conservarea solului și a 
mediului;

(j) cercetarea, în special în ceea ce privește 
metodele de cultivare care permit o 
utilizare redusă a produselor destinate 
protejării sănătății animalelor și a 
produselor de protecție a plantelor și care 
garantează conservarea solului, a apei și a 
mediului;

Or. fr

Amendamentul 1810
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) cercetarea, în special în ceea ce privește 
metodele de cultivare care permit o 
utilizare redusă a produselor destinate 
protejării sănătății animalelor și a 
produselor de protecție a plantelor și care 
garantează conservarea solului și a 
mediului;

(j) cercetarea, în special în ceea ce privește 
metodele de cultivare care permit o 
utilizare redusă a produselor destinate 
protejării sănătății animalelor și a 
produselor de protecție a plantelor și care 
garantează conservarea solului și a 
mediului. În cazul utilizărilor minore, ar 
trebui să fie permisă elaborarea de studii 
cu privire la autorizarea unor molecule 
sau medicamente specifice pentru astfel 
de produse, în special dacă nu există 
tratamente autorizate;

Or. es

Amendamentul 1811
Albert Deß
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Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) definirea calităților minime și 
definirea standardelor minime de 
ambalare și prezentare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1812
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) utilizarea semințelor certificate și 
monitorizarea calității produselor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1813
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) utilizarea semințelor certificate și 
monitorizarea calității produselor.

(l) utilizarea semințelor adaptate la nevoile 
sistemelor de producție sustenabile și 
monitorizarea calității produselor.

Or. fr

Amendamentul 1814
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) retragerea sau prelucrarea 
coordonată a produsului în momente de 
dezechilibru clar al pieței într-un an de 
comercializare, cu scopul de a restabili 
funcționarea normală a pieței.

Or. es

Amendamentul 1815
Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) aducerea unei contribuții la măsurile 
menționate la articolele 38-40 din 
Regulamentul (UE) nr. [...] [RDR].

Or. fr

Justificare

Grupurile de producători și organizațiile interprofesionale pot juca un rol important în 
acoperirea riscurilor, inclusiv a riscului de preț. Acestea trebuie să fie autorizate pentru a 
putea utiliza instrumentele politicii de dezvoltare rurală. 

Amendamentul 1816
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera lb (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(lb) stabilirea unor valori de referință 
specifice pentru fiecare produs, astfel 
încât toți membrii organizației 
interprofesionale să își poată acoperi cel 
puțin costurile de producție.

Or. es

Amendamentul 1817
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera l c (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(lc) blocarea produselor care nu au 
calitatea cerută de piață.

Or. es

Amendamentul 1818
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 110 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Normele respective nu produc niciun fel de 
prejudicii celorlalți operatori din statul 
membru în cauză sau Uniunii și nu au 
niciunul dintre efectele menționate la 
articolul 145 alineatul (4), nici nu sunt 
incompatibile în alt mod cu reglementările 
în vigoare la nivelul Uniunii sau la nivel 
național.

Normele extinse nu produc niciun fel de 
prejudicii celorlalți operatori din statul 
membru în cauză sau Uniunii și nu au 
niciunul dintre efectele menționate la 
articolul 145 alineatul (4), nici nu sunt 
incompatibile în alt mod cu reglementările 
în vigoare la nivelul Uniunii sau la nivel 
național.

Or. en
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Amendamentul 1819
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 111

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 111 eliminat
Contribuțiile financiare ale 
producătorilor nemembri

Dacă aplicarea normelor unei organizații 
de producători recunoscute, ale unei 
asociații recunoscute a organizațiilor de 
producători sau ale unei organizații 
interprofesionale recunoscute este extinsă 
în temeiul articolului 110, iar activitățile 
reglementate prin normele menționate țin 
de interesul economic general al 
persoanelor ale căror activități sunt legate 
de produsele în cauză, statul membru care 
a acordat recunoașterea poate decide că 
persoane fizice sau grupuri care nu sunt 
membri ai organizației, dar care 
beneficiază de activitățile respective 
trebuie să achite organizației valoarea 
integrală sau parțială a contribuțiilor 
financiare plătite de membrii acesteia, în 
măsura în care aceste contribuții sunt 
destinate să acopere costurile suportate 
direct ca rezultat al desfășurării 
activităților în cauză.

Or. en

Justificare

Întrucât ne opunem extinderii normelor la nemembri, suntem, de asemenea, împotriva unor 
dispoziții care permit ca nemembrii să fie obligați să contribuie financiar la costurile 
anumitor măsuri luate de organizații din care nu fac parte.

Amendamentul 1820
Mairead McGuinness
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Propunere de regulament
Articolul 111

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 111 eliminat
Contribuțiile financiare ale 
producătorilor nemembri

Dacă aplicarea normelor unei organizații 
de producători recunoscute, ale unei 
asociații recunoscute a organizațiilor de 
producători sau ale unei organizații 
interprofesionale recunoscute este extinsă 
în temeiul articolului 110, iar activitățile 
reglementate prin normele menționate țin 
de interesul economic general al 
persoanelor ale căror activități sunt legate 
de produsele în cauză, statul membru care 
a acordat recunoașterea poate decide că 
persoane fizice sau grupuri care nu sunt 
membri ai organizației, dar care 
beneficiază de activitățile respective 
trebuie să achite organizației valoarea 
integrală sau parțială a contribuțiilor 
financiare plătite de membrii acesteia, în 
măsura în care aceste contribuții sunt 
destinate să acopere costurile suportate 
direct ca rezultat al desfășurării 
activităților în cauză.

Or. en

Amendamentul 1821
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 111

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 111 eliminat
Contribuțiile financiare ale 
producătorilor nemembri

Dacă aplicarea normelor unei organizații 
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de producători recunoscute, ale unei 
asociații recunoscute a organizațiilor de 
producători sau ale unei organizații 
interprofesionale recunoscute este extinsă 
în temeiul articolului 110, iar activitățile 
reglementate prin normele menționate țin 
de interesul economic general al 
persoanelor ale căror activități sunt legate 
de produsele în cauză, statul membru care 
a acordat recunoașterea poate decide că 
persoane fizice sau grupuri care nu sunt 
membri ai organizației, dar care 
beneficiază de activitățile respective 
trebuie să achite organizației valoarea 
integrală sau parțială a contribuțiilor 
financiare plătite de membrii acesteia, în 
măsura în care aceste contribuții sunt 
destinate să acopere costurile suportate 
direct ca rezultat al desfășurării 
activităților în cauză.

Or. en

Amendamentul 1822
Marian Harkin

Propunere de regulament
Articolul 111

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 111 eliminat
Contribuțiile financiare ale 
producătorilor nemembri

Dacă aplicarea normelor unei organizații 
de producători recunoscute, ale unei 
asociații recunoscute a organizațiilor de 
producători sau ale unei organizații 
interprofesionale recunoscute este extinsă 
în temeiul articolului 110, iar activitățile 
reglementate prin normele menționate țin 
de interesul economic general al 
persoanelor ale căror activități sunt legate 
de produsele în cauză, statul membru care 
a acordat recunoașterea poate decide că 
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persoane fizice sau grupuri care nu sunt 
membri ai organizației, dar care 
beneficiază de activitățile respective 
trebuie să achite organizației valoarea 
integrală sau parțială a contribuțiilor 
financiare plătite de membrii acesteia, în 
măsura în care aceste contribuții sunt 
destinate să acopere costurile suportate 
direct ca rezultat al desfășurării 
activităților în cauză.

Or. en

Amendamentul 1823
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 111

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 111 eliminat
Contribuțiile financiare ale 
producătorilor nemembri

Dacă aplicarea normelor unei organizații 
de producători recunoscute, ale unei 
asociații recunoscute a organizațiilor de 
producători sau ale unei organizații 
interprofesionale recunoscute este extinsă 
în temeiul articolului 110, iar activitățile 
reglementate prin normele menționate țin 
de interesul economic general al 
persoanelor ale căror activități sunt legate 
de produsele în cauză, statul membru care 
a acordat recunoașterea poate decide că 
persoane fizice sau grupuri care nu sunt 
membri ai organizației, dar care 
beneficiază de activitățile respective 
trebuie să achite organizației valoarea 
integrală sau parțială a contribuțiilor 
financiare plătite de membrii acesteia, în 
măsura în care aceste contribuții sunt 
destinate să acopere costurile suportate 
direct ca rezultat al desfășurării 
activităților în cauză.



AM\910137RO.doc 159/178 PE494.588v01-00

RO

Or. en

Justificare

În ceea ce privește extinderea normelor la nemembri (articolul 110), nu ar trebui să fie 
posibilă nici extinderea în sensul solicitării unor contribuții financiare din partea celor care 
nu sunt membri.

Amendamentul 1824
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 111

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuțiile financiare ale 
producătorilor nemembri

eliminat

Dacă aplicarea normelor unei organizații 
de producători recunoscute, ale unei 
asociații recunoscute a organizațiilor de 
producători sau ale unei organizații 
interprofesionale recunoscute este extinsă 
în temeiul articolului 110, iar activitățile 
reglementate prin normele menționate țin 
de interesul economic general al 
persoanelor ale căror activități sunt legate 
de produsele în cauză, statul membru care 
a acordat recunoașterea poate decide că 
persoane fizice sau grupuri care nu sunt 
membri ai organizației, dar care 
beneficiază de activitățile respective 
trebuie să achite organizației valoarea 
integrală sau parțială a contribuțiilor 
financiare plătite de membrii acesteia, în 
măsura în care aceste contribuții sunt 
destinate să acopere costurile suportate 
direct ca rezultat al desfășurării 
activităților în cauză.

Or. en

Justificare

Acest articol ar permite obligarea celor care nu sunt membri ai organizațiilor de producători 
sau ai organizațiilor interprofesionale să aducă contribuții financiare la organizațiile de 



PE494.588v01-00 160/178 AM\910137RO.doc

RO

producători din care nu fac parte.

Amendamentul 1825
Jens Rohde, Anne E. Jensen

Propunere de regulament
Articolul 111

Textul propus de Comisie Amendamentul

Contribuțiile financiare ale 
producătorilor nemembri

eliminat

Dacă aplicarea normelor unei organizații 
de producători recunoscute, ale unei 
asociații recunoscute a organizațiilor de 
producători sau ale unei organizații 
interprofesionale recunoscute este extinsă 
în temeiul articolului 110, iar activitățile 
reglementate prin normele menționate țin 
de interesul economic general al 
persoanelor ale căror activități sunt legate 
de produsele în cauză, statul membru care 
a acordat recunoașterea poate decide că 
persoane fizice sau grupuri care nu sunt 
membri ai organizației, dar care 
beneficiază de activitățile respective 
trebuie să achite organizației valoarea 
integrală sau parțială a contribuțiilor 
financiare plătite de membrii acesteia, în 
măsura în care aceste contribuții sunt 
destinate să acopere costurile suportate 
direct ca rezultat al desfășurării 
activităților în cauză.

Or. en

Justificare

În mod similar, nu ar trebui să se aducă contribuții financiare de către cei care nu sunt 
membri ai unei organizații de producători, asociații a organizațiilor de producători sau 
organizații interprofesionale.

Amendamentul 1826
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propunere de regulament
Articolul 111 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă aplicarea normelor unei organizații 
de producători recunoscute, ale unei 
asociații recunoscute a organizațiilor de 
producători sau ale unei organizații 
interprofesionale recunoscute este extinsă 
în temeiul articolului 110, iar activitățile 
reglementate prin normele menționate țin 
de interesul economic general al
persoanelor ale căror activități sunt legate 
de produsele în cauză, statul membru care 
a acordat recunoașterea poate decide că
persoane fizice sau grupuri care nu sunt 
membri ai organizației, dar care 
beneficiază de activitățile respective 
trebuie să achite organizației valoarea 
integrală sau parțială a contribuțiilor 
financiare plătite de membrii acesteia, în 
măsura în care aceste contribuții sunt 
destinate să acopere costurile suportate 
direct ca rezultat al desfășurării activităților 
în cauză.

Dacă aplicarea normelor unei organizații 
de producători recunoscute, ale unei 
asociații recunoscute a organizațiilor de 
producători sau ale unei organizații 
interprofesionale recunoscute este extinsă 
în temeiul articolului 110, iar activitățile 
reglementate prin normele menționate țin 
de interesul economic general al
operatorilor economici ale căror activități 
sunt legate de produsele în cauză, statul 
membru care a acordat recunoașterea poate 
decide că operatori economici individuali
sau grupuri care nu sunt membri ai 
organizației, dar care beneficiază de 
activitățile respective trebuie să achite 
organizației valoarea integrală sau parțială 
a contribuțiilor financiare plătite de 
membrii acesteia, în măsura în care aceste 
contribuții sunt destinate să acopere 
costurile suportate direct ca rezultat al 
desfășurării activităților în cauză.

Or. es

Amendamentul 1827
Peter Jahr, Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 111 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă aplicarea normelor unei organizații 
de producători recunoscute, ale unei 
asociații recunoscute a organizațiilor de 
producători sau ale unei organizații 
interprofesionale recunoscute este extinsă 
în temeiul articolului 110, iar activitățile 
reglementate prin normele menționate țin 
de interesul economic general al 

Dacă aplicarea normelor unei organizații 
de producători recunoscute, ale unei 
asociații recunoscute a organizațiilor de 
producători sau ale unei organizații 
interprofesionale recunoscute este extinsă 
în temeiul articolului 110, iar activitățile 
reglementate prin normele menționate țin 
de interesul economic general al 
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persoanelor ale căror activități sunt legate 
de produsele în cauză, statul membru care 
a acordat recunoașterea poate decide că 
persoane fizice sau grupuri care nu sunt 
membri ai organizației, dar care 
beneficiază de activitățile respective 
trebuie să achite organizației valoarea 
integrală sau parțială a contribuțiilor 
financiare plătite de membrii acesteia, în 
măsura în care aceste contribuții sunt 
destinate să acopere costurile suportate 
direct ca rezultat al desfășurării 
activităților în cauză.

persoanelor ale căror activități sunt legate 
de produsele în cauză, statul membru care 
a acordat recunoașterea poate decide că 
persoane fizice sau grupuri care nu sunt 
membri ai organizației, dar care 
beneficiază de activitățile respective 
trebuie să achite organizației valoarea 
integrală sau parțială a contribuțiilor 
financiare plătite de membrii acesteia, în 
măsura în care aceste contribuții sunt 
destinate să acopere costurile aferente
desfășurării activităților în cauză.

Or. de

Amendamentul 1828
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 111 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă aplicarea normelor unei organizații 
de producători recunoscute, ale unei 
asociații recunoscute a organizațiilor de 
producători sau ale unei organizații 
interprofesionale recunoscute este extinsă 
în temeiul articolului 110, iar activitățile 
reglementate prin normele menționate țin 
de interesul economic general al 
persoanelor ale căror activități sunt legate 
de produsele în cauză, statul membru care 
a acordat recunoașterea poate decide că 
persoane fizice sau grupuri care nu sunt 
membri ai organizației, dar care 
beneficiază de activitățile respective 
trebuie să achite organizației valoarea 
integrală sau parțială a contribuțiilor 
financiare plătite de membrii acesteia, în 
măsura în care aceste contribuții sunt 
destinate să acopere costurile suportate 
direct ca rezultat al desfășurării activităților 

Dacă aplicarea normelor unei organizații 
de producători recunoscute, ale unei 
asociații recunoscute a organizațiilor de 
producători sau ale unei organizații 
interprofesionale recunoscute este extinsă 
în temeiul articolului 110, iar activitățile 
reglementate prin normele menționate țin 
de interesul economic general al 
persoanelor ale căror activități sunt legate 
de produsele în cauză, statul membru care 
a acordat recunoașterea poate decide că 
persoane fizice sau grupuri, în plus față de 
prelucrători și comercianți, care nu sunt 
membri ai organizației, dar care 
beneficiază de activitățile respective 
trebuie să achite organizației valoarea 
integrală sau parțială a contribuțiilor 
financiare plătite de membrii acesteia, în 
măsura în care aceste contribuții sunt 
destinate să acopere costurile suportate 
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în cauză. direct ca rezultat al desfășurării activităților 
în cauză.

Or. it

Amendamentul 1829
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 111 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod similar, în cazul în care una sau 
mai multe dintre activitățile menționate la 
al doilea paragraf al prezentului alineat 
sunt desfășurate de o organizație 
interprofesională recunoscută din 
sectorul tabacului și sunt în interesul 
economic general al acelor operatori 
economici ale căror activități sunt legate 
de unul sau mai multe dintre produsele 
vizate, statul membru care a acordat 
recunoașterea sau Comisia, în cazul în 
care recunoașterea a fost acordată de 
Comisie, poate decide ca operatorii 
economici individuali sau grupurile care 
nu sunt membre ale organizației, dar 
beneficiază de pe urma acelor activități să 
plătească organizației, integral sau 
parțial, contribuțiile financiare achitate 
de membrii acesteia, în măsura în care 
aceste contribuții sunt destinate să 
acopere costurile directe suportate ca 
urmare a desfășurării respectivelor 
activități.
Activitățile menționate la paragraful 
anterior sunt legate de unul dintre 
obiectivele următoare:
(a) cercetare pentru valorificarea 
produselor, în special prin noi 
întrebuințări care nu reprezintă un 
pericol pentru sănătatea publică;
(b) studii prin care se dorește 
îmbunătățirea calității tutunului foi sau 
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ambalat;
(c) cercetarea metodelor de cultivare ce 
permit o utilizare redusă a produselor 
medicale obținute din plante și garantează 
conservarea solului și a mediului 
înconjurător.

Or. es

Amendamentul 1830
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 111 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În mod similar, în cazul în care una sau 
mai multe dintre activitățile menționate la 
al doilea paragraf al prezentului alineat 
sunt desfășurate de o organizație 
interprofesională recunoscută din 
sectorul tabacului și sunt în interesul 
economic general al acelor operatori 
economici ale căror activități sunt legate 
de unul sau mai multe dintre produsele 
vizate, statul membru care a acordat 
recunoașterea sau Comisia, în cazul în 
care recunoașterea a fost acordată de 
Comisie, poate decide ca operatorii 
economici individuali sau grupurile care 
nu sunt membre ale organizației, dar 
beneficiază de pe urma acelor activități să 
plătească organizației, integral sau 
parțial, contribuțiile financiare achitate 
de membrii acesteia, în măsura în care 
aceste contribuții sunt destinate să 
acopere costurile directe suportate ca 
urmare a desfășurării respectivelor 
activități.
Activitățile menționate la paragraful 
anterior sunt legate de unul dintre 
obiectivele următoare:
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(a) cercetare pentru valorificarea 
produselor, în special prin noi 
întrebuințări care nu reprezintă un 
pericol pentru sănătatea publică;
(b) studii prin care se dorește 
îmbunătățirea calității tutunului foi sau 
ambalat;
(c) cercetarea metodelor de cultivare ce 
permit o utilizare redusă a produselor 
medicale obținute din plante și garantează 
conservarea solului și a mediului 
înconjurător.

Or. es

Justificare

Ar trebui introdus un nou paragraf care abordează dispozițiile articolului 126 alineatul (1) și 
alineatul (2) din OCP unică în vigoare cu privire la plata cotelor de către nemembri în cazul 
organizațiilor interprofesionale din sectorul tutunului, care nu este legat de o extindere a 
normelor, ci de activități de care beneficiază operatorii economici care nu aparțin 
organizației interprofesionale.

Amendamentul 1831
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 112

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 112 eliminat
Măsuri pentru facilitarea adaptării ofertei 

la cerințele pieței
Ținând seama de necesitatea de a 
încuraja inițiativele organizațiilor 
menționate la articolele 106-108 în scopul 
de a facilita adaptarea ofertei la cerințele 
pieței, cu excepția inițiativelor privind 
retragerea de pe piață, Comisia, în 
conformitate cu articolul 160, este 
împuternicită să adopte acte delegate cu 
privire la sectorul plantelor vii, al cărnii 
de vită și mânzat, al cărnii de porc, al 
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cărnii de oaie și de capră, al ouălor și al 
cărnii de pasăre, referitoare la:
(a) măsuri de îmbunătățire a calității;
(b) măsuri de promovare a unei mai bune 
organizări a producției, prelucrării și 
comercializării;
(c) măsuri de facilitare a înregistrării 
tendințelor prețurilor pieței;
(d) măsuri care să permită stabilirea unor 
previziuni pe termen scurt și lung pe baza 
mijloacelor de producție utilizate.

Or. en

Justificare

Acest articol permite Comisiei să adopte acte delegate în anumite sectoare pentru a adapta 
oferta la cerințele pieței. Această dispoziție nu a fost utilizată niciodată și nu este coerentă cu 
permanenta orientare spre piață a PAC.

Amendamentul 1832
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 112

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 112 eliminat
Măsuri pentru facilitarea adaptării ofertei 

la cerințele pieței
Ținând seama de necesitatea de a 
încuraja inițiativele organizațiilor 
menționate la articolele 106-108 în scopul 
de a facilita adaptarea ofertei la cerințele 
pieței, cu excepția inițiativelor privind 
retragerea de pe piață, Comisia, în 
conformitate cu articolul 160, este 
împuternicită să adopte acte delegate cu 
privire la sectorul plantelor vii, al cărnii 
de vită și mânzat, al cărnii de porc, al 
cărnii de oaie și de capră, al ouălor și al 
cărnii de pasăre, referitoare la:
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(a) măsuri de îmbunătățire a calității;
(b) măsuri de promovare a unei mai bune 
organizări a producției, prelucrării și 
comercializării;
(c) măsuri de facilitare a înregistrării 
tendințelor prețurilor pieței;
(d) măsuri care să permită stabilirea unor 
previziuni pe termen scurt și lung pe baza 
mijloacelor de producție utilizate.

Or. en

Amendamentul 1833
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 112

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 112 eliminat
Măsuri pentru facilitarea adaptării ofertei 

la cerințele pieței
Ținând seama de necesitatea de a 
încuraja inițiativele organizațiilor 
menționate la articolele 106-108 în scopul 
de a facilita adaptarea ofertei la cerințele 
pieței, cu excepția inițiativelor privind 
retragerea de pe piață, Comisia, în 
conformitate cu articolul 160, este 
împuternicită să adopte acte delegate cu 
privire la sectorul plantelor vii, al cărnii 
de vită și mânzat, al cărnii de porc, al 
cărnii de oaie și de capră, al ouălor și al 
cărnii de pasăre, referitoare la:
(a) măsuri de îmbunătățire a calității;
(b) măsuri de promovare a unei mai bune 
organizări a producției, prelucrării și 
comercializării;
(c) măsuri de facilitare a înregistrării 
tendințelor prețurilor pieței;
(d) măsuri care să permită stabilirea unor 
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previziuni pe termen scurt și lung pe baza 
mijloacelor de producție utilizate.

Or. en

Justificare

Această dispoziție nu este coerentă cu permanenta orientare spre piață a PAC.

Amendamentul 1834
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 112

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 112 eliminat
Măsuri pentru facilitarea adaptării ofertei 

la cerințele pieței
Ținând seama de necesitatea de a 
încuraja inițiativele organizațiilor 
menționate la articolele 106-108 în scopul 
de a facilita adaptarea ofertei la cerințele 
pieței, cu excepția inițiativelor privind 
retragerea de pe piață, Comisia, în 
conformitate cu articolul 160, este 
împuternicită să adopte acte delegate cu 
privire la sectorul plantelor vii, al cărnii 
de vită și mânzat, al cărnii de porc, al 
cărnii de oaie și de capră, al ouălor și al 
cărnii de pasăre, referitoare la:
(a) măsuri de îmbunătățire a calității;
(b) măsuri de promovare a unei mai bune 
organizări a producției, prelucrării și 
comercializării;
(c) măsuri de facilitare a înregistrării 
tendințelor prețurilor pieței;
(d) măsuri care să permită stabilirea unor 
previziuni pe termen scurt și lung pe baza 
mijloacelor de producție utilizate.

Or. en
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Amendamentul 1835
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 112 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de necesitatea de a încuraja 
inițiativele organizațiilor menționate la 
articolele 106-108 în scopul de a facilita 
adaptarea ofertei la cerințele pieței, cu 
excepția inițiativelor privind retragerea de 
pe piață, Comisia, în conformitate cu 
articolul 160, este împuternicită să adopte 
acte delegate cu privire la sectorul 
plantelor vii, al cărnii de vită și mânzat, al 
cărnii de porc, al cărnii de oaie și de 
capră, al ouălor și al cărnii de pasăre,
referitoare la:

Ținând seama de necesitatea de a încuraja 
inițiativele organizațiilor menționate la 
articolele 106-108 în scopul de a facilita 
adaptarea ofertei la cerințele pieței, cu 
excepția inițiativelor privind retragerea de 
pe piață, Comisia, în conformitate cu 
articolul 160, este împuternicită să adopte 
acte delegate cu privire la sectoarele care 
nu dispun de sisteme specifice de limitare 
a producției, pentru a stabili măsuri
referitoare la:

Or. es

Justificare

Măsurile prevăzute în prezentul articol sunt extinse la toate sectoarele, în afara celor care au 
deja sisteme de limitare a producției.

Amendamentul 1836
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 112 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de necesitatea de a încuraja 
inițiativele organizațiilor menționate la
articolele 106-108 în scopul de a facilita 
adaptarea ofertei la cerințele pieței, cu 
excepția inițiativelor privind retragerea de 
pe piață, Comisia, în conformitate cu 
articolul 160, este împuternicită să adopte 

Ținând seama de necesitatea de a încuraja 
inițiativele organizațiilor menționate la
articolele 106-108 în scopul de a facilita 
adaptarea ofertei la cerințele pieței, cu 
excepția inițiativelor privind retragerea de 
pe piață, Comisia, în conformitate cu 
articolul 160, este împuternicită să adopte 
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acte delegate cu privire la sectorul 
plantelor vii, al cărnii de vită și mânzat, al 
cărnii de porc, al cărnii de oaie și de 
capră, al ouălor și al cărnii de pasăre,
referitoare la:

acte delegate cu privire la toate sectoarele 
de la articolul 1 alineatul (2), referitoare 
la:

Or. es

Justificare

Mecanismele actuale de intervenție pe piață și de gestionare a acesteia ar trebui să fie 
îmbunătățite și completate cu instrumente de intervenție în cazul perturbării piețelor și 
instrumente specifice de gestionare a ofertei, care, împreună, ar trebui să constituie o plasă 
de siguranță pentru protejarea agricultorilor împotriva volatilității excesive a prețurilor și 
care ar trebui să permită atingerea obiectivului strategic principal al PAC: securitatea 
alimentară și menținerea veniturilor agricultorilor.

Amendamentul 1837
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 112 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de necesitatea de a încuraja 
inițiativele organizațiilor menționate la
articolele 106-108 în scopul de a facilita 
adaptarea ofertei la cerințele pieței, cu 
excepția inițiativelor privind retragerea de 
pe piață, Comisia, în conformitate cu 
articolul 160, este împuternicită să adopte 
acte delegate cu privire la sectorul 
plantelor vii, al cărnii de vită și mânzat, al 
cărnii de porc, al cărnii de oaie și de 
capră, al ouălor și al cărnii de pasăre,
referitoare la:

Ținând seama de necesitatea de a încuraja 
inițiativele organizațiilor menționate la
articolele 106-108 în scopul de a facilita 
adaptarea ofertei la cerințele pieței, cu 
excepția inițiativelor privind retragerea de 
pe piață, Comisia, în conformitate cu 
articolul 160, este împuternicită să adopte 
acte delegate cu privire la toate sectoarele 
de la articolul 1 alineatul (2), referitoare 
la:

Or. es

Justificare

Toate sectoarele ar trebui să aibă posibilitatea de a se prevala de aceste măsuri, deoarece 
problemele cu care se confruntă le afectează pe toate.
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Amendamentul 1838
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 112 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de necesitatea de a încuraja 
inițiativele organizațiilor menționate la
articolele 106-108 în scopul de a facilita 
adaptarea ofertei la cerințele pieței, cu 
excepția inițiativelor privind retragerea de 
pe piață, Comisia, în conformitate cu 
articolul 160, este împuternicită să adopte 
acte delegate cu privire la sectorul 
plantelor vii, al cărnii de vită și mânzat, al 
cărnii de porc, al cărnii de oaie și de 
capră, al ouălor și al cărnii de pasăre, 
referitoare la:

Ținând seama de necesitatea de a încuraja 
inițiativele organizațiilor menționate la
articolele 106-108 în scopul de a facilita 
adaptarea ofertei la cerințele pieței, cu 
excepția inițiativelor privind retragerea de 
pe piață, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu
articolul 160:

Or. en

Amendamentul 1839
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 112 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de necesitatea de a încuraja 
inițiativele organizațiilor menționate la
articolele 106-108 în scopul de a facilita 
adaptarea ofertei la cerințele pieței, cu 
excepția inițiativelor privind retragerea de 
pe piață, Comisia, în conformitate cu 
articolul 160, este împuternicită să adopte 
acte delegate cu privire la sectorul 
plantelor vii, al cărnii de vită și mânzat, al 
cărnii de porc, al cărnii de oaie și de 
capră, al ouălor și al cărnii de pasăre,
referitoare la:

Ținând seama de necesitatea de a încuraja 
inițiativele organizațiilor menționate la
articolele 106-108 în scopul de a facilita 
adaptarea ofertei la cerințele pieței, cu 
excepția inițiativelor privind retragerea de 
pe piață, Comisia, în conformitate cu 
articolul 160, este împuternicită să adopte 
acte delegate referitoare la:

Or. pt
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Amendamentul 1840
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 112 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a facilita adaptarea ofertei 
agricole la cerințele pieței, statele membre 
pot lua măsuri de consolidare a 
terenurilor prin oferirea de condiții 
preferențiale, limitate la tinerii fermieri, 
pentru achiziționarea de noi exploatații.

Or. it

Amendamentul 1841

Eric Andrieu, Marc Tarabella

Propunere de regulament
Articolul 112 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Absența unui act delegat adoptat de 
Comisie nu împiedică organizațiile 
menționate la articolele 106-108  să 
adopte măsuri legate de aceste domenii de 
activitate.

Or. fr

Amendamentul 1842
Brian Simpson, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 113

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 113 eliminat
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Norme de comercializare pentru 
îmbunătățirea și stabilizarea funcționării 

pieței comune a vinurilor
În vederea îmbunătățirii și a stabilizării 
funcționării pieței comune a produselor 
vitivinicole, inclusiv a strugurilor, 
musturilor și vinurilor din care rezultă, 
statele membre producătoare pot stabili 
norme de comercializare pentru a 
reglementa oferta, în special prin punerea 
în aplicare a deciziilor luate de 
organizațiile interprofesionale 
recunoscute în temeiul articolului 108.
Aceste norme trebuie să fie proporționale 
cu obiectivul urmărit și nu trebuie:
(a) să se refere la tranzacții ulterioare 
primei desfaceri pe piață a produsului în 
cauză;
(b) să permită fixarea prețurilor, inclusiv 
cu titlu orientativ sau de recomandare;
(c) să indisponibilizeze un procent excesiv 
din recoltă, care ar fi în mod normal 
disponibil;
(d) să permită refuzul eliberării 
certificatelor naționale și ale Uniunii 
necesare circulației și comercializării 
vinurilor, dacă această comercializare 
este conformă cu normele menționate 
anterior.

Or. en

Justificare

Acest articol permite statelor membre să stabilească norme de comercializare pentru 
reglementarea ofertei de pe piața vitivinicolă. Această dispoziție nu este coerentă cu 
permanenta orientare spre piață a PAC.

Amendamentul 1843
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 113
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 113 eliminat
Norme de comercializare pentru 

îmbunătățirea și stabilizarea funcționării 
pieței comune a vinurilor

În vederea îmbunătățirii și a stabilizării 
funcționării pieței comune a produselor 
vitivinicole, inclusiv a strugurilor, 
musturilor și vinurilor din care rezultă, 
statele membre producătoare pot stabili 
norme de comercializare pentru a 
reglementa oferta, în special prin punerea 
în aplicare a deciziilor luate de 
organizațiile interprofesionale 
recunoscute în temeiul articolului 108.
Aceste norme trebuie să fie proporționale 
cu obiectivul urmărit și nu trebuie:
(a) să se refere la tranzacții ulterioare 
primei desfaceri pe piață a produsului în 
cauză;
(b) să permită fixarea prețurilor, inclusiv 
cu titlu orientativ sau de recomandare;
(c) să indisponibilizeze un procent excesiv 
din recoltă, care ar fi în mod normal 
disponibil;
(d) să permită refuzul eliberării 
certificatelor naționale și ale Uniunii 
necesare circulației și comercializării 
vinurilor, dacă această comercializare 
este conformă cu normele menționate 
anterior.

Or. en

Justificare

Suntem împotriva unui tratament special în cazul anumitor sectoare ale OCP unice.

Amendamentul 1844
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre
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Propunere de regulament
Articolul 113

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 113 eliminat
Norme de comercializare pentru 

îmbunătățirea și stabilizarea funcționării 
pieței comune a vinurilor

În vederea îmbunătățirii și a stabilizării 
funcționării pieței comune a produselor 
vitivinicole, inclusiv a strugurilor, 
musturilor și vinurilor din care rezultă, 
statele membre producătoare pot stabili 
norme de comercializare pentru a 
reglementa oferta, în special prin punerea 
în aplicare a deciziilor luate de 
organizațiile interprofesionale 
recunoscute în temeiul articolului 108.
Aceste norme trebuie să fie proporționale 
cu obiectivul urmărit și nu trebuie:
(a) să se refere la tranzacții ulterioare 
primei desfaceri pe piață a produsului în 
cauză;
(b) să permită fixarea prețurilor, inclusiv 
cu titlu orientativ sau de recomandare;
(c) să indisponibilizeze un procent excesiv 
din recoltă, care ar fi în mod normal 
disponibil;
(d) să permită refuzul eliberării 
certificatelor naționale și ale Uniunii 
necesare circulației și comercializării 
vinurilor, dacă această comercializare 
este conformă cu normele menționate 
anterior.

Or. en

Amendamentul 1845
Albert Deß

Propunere de regulament
Articolul 113
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 113 eliminat
Norme de comercializare pentru 

îmbunătățirea și stabilizarea funcționării 
pieței comune a vinurilor

În vederea îmbunătățirii și a stabilizării 
funcționării pieței comune a produselor 
vitivinicole, inclusiv a strugurilor, 
musturilor și vinurilor din care rezultă, 
statele membre producătoare pot stabili 
norme de comercializare pentru a 
reglementa oferta, în special prin punerea 
în aplicare a deciziilor luate de 
organizațiile interprofesionale 
recunoscute în temeiul articolului 108.
Aceste norme trebuie să fie proporționale 
cu obiectivul urmărit și nu trebuie:
(a) să se refere la tranzacții ulterioare 
primei desfaceri pe piață a produsului în 
cauză;
(b) să permită fixarea prețurilor, inclusiv 
cu titlu orientativ sau de recomandare;
(c) să indisponibilizeze un procent excesiv 
din recoltă, care ar fi în mod normal 
disponibil;
(d) să permită refuzul eliberării 
certificatelor naționale și ale Uniunii 
necesare circulației și comercializării 
vinurilor, dacă această comercializare 
este conformă cu normele menționate 
anterior.

Or. en

Amendamentul 1846
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 113
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 113 eliminat
Norme de comercializare pentru 

îmbunătățirea și stabilizarea funcționării 
pieței comune a vinurilor

În vederea îmbunătățirii și a stabilizării 
funcționării pieței comune a produselor 
vitivinicole, inclusiv a strugurilor, 
musturilor și vinurilor din care rezultă, 
statele membre producătoare pot stabili 
norme de comercializare pentru a 
reglementa oferta, în special prin punerea 
în aplicare a deciziilor luate de 
organizațiile interprofesionale 
recunoscute în temeiul articolului 108.
Aceste norme trebuie să fie proporționale 
cu obiectivul urmărit și nu trebuie:
(a) să se refere la tranzacții ulterioare 
primei desfaceri pe piață a produsului în 
cauză;
(b) să permită fixarea prețurilor, inclusiv 
cu titlu orientativ sau de recomandare;
(c) să indisponibilizeze un procent excesiv 
din recoltă, care ar fi în mod normal 
disponibil;
(d) să permită refuzul eliberării 
certificatelor naționale și ale Uniunii 
necesare circulației și comercializării 
vinurilor, dacă această comercializare 
este conformă cu normele menționate 
anterior.

Or. en

Amendamentul 1847
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 113 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Norme de comercializare pentru 
îmbunătățirea și stabilizarea funcționării 
pieței comune a vinurilor

Norme pentru îmbunătățirea și stabilizarea 
funcționării pieței comune a vinurilor

Or. en

Amendamentul 1848
George Lyon

Propunere de regulament
Articolul 113 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea îmbunătățirii și a stabilizării 
funcționării pieței comune a produselor 
vitivinicole, inclusiv a strugurilor, 
musturilor și vinurilor din care rezultă, 
statele membre producătoare pot stabili 
norme de comercializare pentru a 
reglementa oferta, în special prin punerea 
în aplicare a deciziilor luate de 
organizațiile interprofesionale recunoscute 
în temeiul articolului 108.

În vederea îmbunătățirii și a stabilizării 
funcționării pieței comune a produselor 
vitivinicole, inclusiv a strugurilor, 
musturilor și vinurilor din care rezultă, 
statele membre producătoare pot stabili 
norme pentru a reglementa oferta, în 
special prin punerea în aplicare a deciziilor 
luate de organizațiile interprofesionale 
recunoscute în temeiul articolului 108.

Or. en

Justificare

Statelor membre producătoare ar trebui să li se permită să ia măsuri în ceea ce privește 
potențialul de producție, având în vedere încetarea drepturilor de plantare, care ar putea să 
nu fie norme cu caracter comercial.


