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Amendamentul 97
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 291, 295-
300, 1602, 1605, 1611, 1624, 1627 și 1628

Propunere de regulament
Articolul 106

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 106 Articolul 106

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

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

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

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

(b) sunt constituite la inițiativa 
producătorilor;

(b) sunt constituite la inițiativa fermierilor;

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

(c) urmăresc un scop specific care include 
cel puțin unul dintre obiectivele enumerate 
la punctele (i), (ii) sau (iii) și poate 
include unul sau mai multe dintre 
următoarele obiective:

(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;

(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, 
în special prin vânzări directe;

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

(iii) optimizarea costurilor de producție și 
stabilizarea prețurilor de producție, mai 
ales în ceea ce privește compensația 
primită pentru costurile aferente 
investițiilor în aspecte cum ar fi mediul și 
bunăstarea animalelor, precum și 
contribuția la stabilirea unor prețuri 
rezonabile pentru consumatori;

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

(iv) realizarea de studii și elaborarea de 
inițiative privind metodele de producție 
sustenabile, practicile inovatoare, 
competitivitatea economică și evoluția 
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pieței;
(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 
practici și tehnici în domeniul bunăstării 
animalelor;

(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;
(vb) stabilirea unor norme de producție 
mai stricte decât cele prevăzute de 
reglementările Uniunii sau de cele 
naționale;

(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 

(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;

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

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

(viia) dezvoltarea de inițiative în domeniul 
promovării și al comercializării;
(viib) gestionarea fondurilor mutuale 
menționate la articolul 37 din 
Regulamentului (UE) nr. […] privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR);
(viic) punerea în aplicare a unor 
instrumente de prevenire și gestionare a 
crizelor, în special prin depozitare privată, 
prelucrare, promovare, vânzări 
promoționale și, în ultimă instanță, prin 
retragere de pe piață;
(viid) furnizarea de asistență tehnică 
necesară pentru utilizarea piețelor la 
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termen și a sistemelor de asigurare;
(viie) negocierea în nume propriu sau, 
după caz, în numele membrilor lor, a 
contractelor încheiate cu operatorii din 
sectoarele din amonte în vederea 
furnizării de factori de producție;
(viif) negocierea în nume propriu sau, 
după caz, în numele membrilor lor, a 
contractelor încheiate cu operatorii din 
sectoarele din aval în vederea livrării de 
produse agricole și agroalimentare; 

(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.

(da) comercializează produse care nu 
intră sub incidența codului NC ex 22.08 
menționat în anexa I la tratat, cu condiția 
ca proporția de astfel 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. en

Amendamentul 98
Britta Reimers, James Nicholson
Amendament de compromis care înlocuiește 
amendamentele 294, 296, 297, 1592, 1600, 1602, 1605, 1628, 1648 și 1660

Propunere de regulament
Articolul 106

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 106 Articolul 106
Organizații de producători Organizații de producători

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

Statele membre recunosc, la cerere, 
organizațiile de producători din sectorul 
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fructelor și legumelor și pot recunoaște, la 
cerere, organizații de producători din 
toate celelalte sectoare, care:

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

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

(b) sunt constituite la inițiativa 
producătorilor;

(b) sunt constituite la inițiativa fermierilor;

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

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

(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;

(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;

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

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

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

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

(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;

(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;

(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

(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;

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

(vii) contribuția la utilizarea durabilă a 
resurselor naturale;

(viia) dezvoltarea de inițiative în domeniul 
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promovării și al comercializării;
(viib) elaborarea unor inițiative care să 
permită consolidarea inovării;
(viic) punerea în aplicare a unor 
instrumente de prevenire și gestionare a 
crizelor, prin depozitare privată, 
prelucrarea și promovarea produselor, 
precum și prin vânzări promoționale;
(viid) promovarea și furnizarea de 
asistență tehnică necesară utilizării de 
către membrii lor a piețelor la termen și a 
sistemelor de asigurare;

(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 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.

(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. en

Amendamentul 99
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 301

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, în special, 
următoarele obligații ale membrilor săi:
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(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 
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 
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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. en

Amendamentul 100
Britta Reimers, James Nicholson
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 301

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, în special, 
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 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 
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;
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(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. en

Amendamentul 101
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 302
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Propunere de regulament
Articolul 106 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 106b
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:
(a) să îndeplinească cerințele prevăzute la 
articolul 106 primul paragraf literele (b) 
și (c);
(b) să aibă un număr minim de membri 
și/sau să acopere un volum minim de 
producție comercializabilă, care urmează 
să fie stabilit de statul membru în cauză, 
în domeniul în care activează;
(c) să furnizeze 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 și al 
furnizării efective de resurse umane, 
materiale și tehnice membrilor lor, 
precum și din punctul de vedere 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) Organizațiile de producători care au 
fost recunoscute înainte de 
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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:
(a) 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 relevante; 
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, 
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. en

Amendamentul 102
Britta Reimers, James Nicholson
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 302

Propunere de regulament
Articolul 106 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 106b
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Recunoașterea organizațiilor de 
producători

(1) Statele membre pot recunoaște ca 
organizații de producători toate entitățile 
juridice sau părți clar definite din cadrul 
entităților juridice care solicită 
recunoașterea, cu condiția:
(a) să îndeplinească cerințele prevăzute la 
articolul 106 primul paragraf literele (b) 
și (c);
(b) să aibă un număr minim de membri 
și/sau să acopere un volum minim de 
producție comercializabilă, care urmează 
să fie stabilit de statul membru în cauză, 
în domeniul în care activează;
(c) să furnizeze 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 și al 
furnizării efective de resurse umane, 
materiale și tehnice membrilor lor, 
precum și din punctul de vedere 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) 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.
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(4) Statele membre:
(a) 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 relevante; 
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, 
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. en

Amendamentul 103
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 303

Propunere de regulament
Articolul 106 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
Articolul 106c
Externalizarea

Statele membre pot permite unei 
organizații de producători recunoscute 
sau unei asociații a organizațiilor de 
producători recunoscute să își 
externalizeze oricare dintre activitățile 
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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 
desfășurarea 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

Amendamentul 104
Britta Reimers, James Nicholson
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 303

Propunere de regulament
Articolul 106 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 106c
Externalizarea

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 
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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
desfășurarea 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

Amendamentul 105
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 1680

Propunere de regulament
Articolul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 107 Articolul 107
Asociațiile organizațiilor de producători 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. 

Statele membre pot recunoaște asociații 
ale organizațiilor de producători într-un
sector specific enumerat la articolul 1 
alineatul (2), care sunt constituite la 
inițiativa organizațiilor de producători 
recunoscute.

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.

Or. en
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Amendamentul 106
Britta Reimers, James Nicholson
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 1680

Propunere de regulament
Articolul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 107 Articolul 107

Asociațiile organizațiilor de producători 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. 

Statele membre pot recunoaște asociații 
ale organizațiilor de producători într-un
sector specific enumerat la articolul 1 
alineatul (2), care sunt constituite la 
inițiativa organizațiilor de producători 
recunoscute.

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.

Or. en

Amendamentul 107
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 304-318, 1721, 1738 și 1750

Propunere de regulament
Articolul 108

Textul propus de Comisie Amendamentul
Articolul 108 Articolul 108

Organizațiile interprofesionale Organizațiile interprofesionale
(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 recunoaște
organizații interprofesionale în oricare 
dintre sectoarele enumerate la articolul 1 
alineatul (2) care au solicitat în mod 
oficial recunoașterea și care:

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

activităților economice legate de producție 
și de cel puțin una dintre următoarele 
etape ale lanțului de aprovizionare: 
prelucrarea sau comercializarea, inclusiv 
distribuirea, produselor din unul sau mai 
multe sectoare;

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

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

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

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

(c) urmăresc un scop specific, care ține 
seama de interesele membrilor lor și de 
cele ale consumatorilor și care poate 
include în special unul dintre următoarele 
obiective:

(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 costurile de producție, prețuri, care sunt 
însoțite, după caz, de indicatori de prețuri,
volume și durata contractelor încheiate 
anterior, precum și prin realizarea unor 
studii privind perspectivele de evoluție ale 
pieței la nivel regional, național sau 
internațional;

(ia) facilitarea cunoașterii anticipate a 
potențialului de producție, precum și a 
înregistrării prețurilor pieței;

(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, în 
special prin cercetare și studii de piață;

(iia) explorarea piețelor de export 
potențiale;

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

(iii) fără a aduce atingere dispozițiilor 
prevăzute la articolele 104a și 113a,
elaborarea unor contracte-tip compatibile 
cu normele Uniunii pentru vânzarea de 
produse agricole către cumpărători și/sau 
pentru furnizarea de produse prelucrate 
distribuitorilor și comercianților cu 
amănuntul, ținând seama de necesitatea 
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de a obține condiții de concurență 
echitabile și de a evita denaturarea 
piețelor;

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

(iv) exploatarea în mai mare măsură a 
potențialului produselor, inclusiv la nivelul 
piețelor de desfacere, și dezvoltarea de 
inițiative pentru consolidarea 
competitivității economice și a inovării;

(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;

(v) furnizarea de informații și realizarea 
cercetării necesare inovării, raționalizării, 
ameliorării și orientării producției și, după 
caz, a prelucrării și/sau a comercializării
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;

(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, 
îmbunătățirea gestionării altor resurse, 
garantarea calității produselor, a protecției 
solului și a apelor, consolidarea securității 
sanitare a produselor alimentare, 
îndeosebi prin intermediul trasabilității 
produselor, și îmbunătățirea sănătății și a 
bunăstării animalelor;

(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, după caz, de 
prelucrare și/sau de comercializare;

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

(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) adoptarea tuturor măsurilor 
necesare pentru sprijinirea, protejarea și 
promovarea agriculturii ecologice și a 
denumirilor de origine, a etichetelor de 
calitate și a indicațiilor geografice;

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

(ix) promovarea și realizarea unei cercetări 
în materie de producție integrată, durabilă 
sau de alte metode de producție care 
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asigură protejarea mediului; asigură protejarea mediului;
(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 moderat și responsabil al 
produselor și/sau diseminarea de 
informații privind efectele nocive ale 
modelelor de consum periculoase;

(xa) promovarea consumului și/sau 
furnizarea de informații cu privire la 
produsele existente pe piața internă și pe 
cea externă;

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

(xia) punerea în aplicare a unor măsuri 
colective în vederea prevenirii și 
gestionării riscurilor și pericolelor 
sanitare, fitosanitare și de mediu legate de 
producția și, după caz, de prelucrarea 
și/sau de comercializarea și/sau de 
distribuirea produselor agricole și 
alimentare;
(xib) aducerea unei contribuții la 
gestionarea produselor secundare și la 
reducerea și gestionarea deșeurilor.

(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 și din sectorul 
tutunului, scopul specific menționat la 
alineatul (1) litera (c) poate include și cel 
puțin unul dintre următoarele obiective:

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

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

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

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

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

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

Or. en

Amendamentul 108
Britta Reimers, James Nicholson
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Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 304-
318, 1697, 1706, 1738, 1750 și 1766

Propunere de regulament
Articolul 108

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 108 Articolul 108
Organizațiile interprofesionale Organizațiile interprofesionale

(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 recunoaște
organizații interprofesionale în oricare 
dintre sectoarele enumerate la articolul 1 
alineatul (2) care au solicitat în mod 
oficial recunoașterea și care:

(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: 
prelucrarea sau comercializarea, inclusiv 
distribuirea, produselor din unul sau mai 
multe sectoare; 

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

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

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

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

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

(c) urmăresc un scop specific, care ține 
seama de interesele membrilor lor și de 
cele ale consumatorilor și care poate 
include în special unul dintre următoarele 
obiective:

(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

(i) ameliorarea cunoștințelor și a 
transparenței producției și a pieței, inclusiv 
prin publicarea de date statistice cu privire 
la costurile de producție, prețuri, care sunt 
însoțite, după caz, de indicatori de prețuri,
volume și durata contractelor încheiate 
anterior, precum și prin realizarea unor 
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național; studii privind perspectivele de evoluție ale 
pieței la nivel regional, național sau 
internațional;
(ia) facilitarea cunoașterii anticipate a 
potențialului de producție, precum și a 
înregistrării prețurilor pieței;

(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, în 
special prin cercetare și studii de piață;

(iia) explorarea piețelor de export 
potențiale;

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

(iii) fără a aduce atingere dispozițiilor 
prevăzute la articolele 104a și 113a,
elaborarea unor contracte-tip compatibile 
cu normele Uniunii pentru vânzarea de 
produse agricole către cumpărători și/sau 
pentru furnizarea de produse prelucrate 
distribuitorilor și comercianților cu 
amănuntul, ținând seama de necesitatea 
de a obține condiții de concurență 
echitabile și de a evita denaturarea 
piețelor;

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

(iv) exploatarea în mai mare măsură a 
potențialului produselor, inclusiv la nivelul 
piețelor de desfacere și în special al 
chimiei ecologice;

(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;

(v) furnizarea de informații și realizarea 
cercetării necesare inovării, raționalizării, 
ameliorării și orientării producției și, după 
caz, a prelucrării și/sau a comercializării
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;

(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) căutarea unor metode de restricționare 
a utilizării produselor destinate protejării 
sănătății animalelor și a produselor de 
protecție a plantelor, de îmbunătățire a 
gestionării altor resurse, de garantare a
calității produselor, a protecției solului și a 
apelor, de consolidare a securității 
sanitare a produselor alimentare, 
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îndeosebi prin intermediul trasabilității 
produselor, și de îmbunătățire a sănătății 
și bunăstării animalelor;

(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, după caz, de 
prelucrare și/sau de comercializare;

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

(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) adoptarea tuturor măsurilor 
necesare pentru sprijinirea, protejarea și 
promovarea agriculturii ecologice și a 
denumirilor de origine, a etichetelor de 
calitate și a indicațiilor geografice;

(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 
în materie de producție integrată, durabilă 
sau de alte metode de producție care 
asigură protejarea mediului;

(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 moderat sau responsabil al 
produselor și/sau diseminarea de 
informații privind efectele nocive ale 
modelelor de consum periculoase și 
promovarea consumului și/sau furnizarea 
de informații cu privire la produsele 
existente pe piața internă și pe cea 
externă;

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

(xia) punerea în aplicare a unor măsuri 
colective în vederea prevenirii și a 
gestionării riscurilor și pericolelor 
sanitare, fitosanitare și de mediu legate de 
producția și, după caz, de prelucrarea 
și/sau de comercializarea și/sau de 
distribuirea produselor agricole și 
alimentare;
(xib) aducerea unei contribuții la 
gestionarea produselor secundare și a 
deșeurilor.

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

Amendamentul 109
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 1774

Propunere de regulament
Articolul 108 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
Articolul 108a

Recunoașterea organizațiilor 
interprofesionale

(1) Statele membre pot recunoaște 
organizațiile interprofesionale care depun 
cereri în acest sens, cu condiția ca 
acestea:
(a) să îndeplinească cerințele prevăzute la 
articolul 108;
(b) să își desfășoară activitățile în una sau 
mai multe regiuni din teritoriul în cauză;
(c) să reprezinte o cotă importantă din 
activitățile economice menționate la 
articolul 108 alineatul (1) litera (a);
(d) să nu desfășoare ele însele activități de 
producție, prelucrare și/sau 
comercializare, cu excepția cazurilor 
prevăzute la articolul 108 alineatul (2).
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(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 relevante; 
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;
(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 
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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. en

Amendamentul 110
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 1775

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. en

Amendamentul 111
Britta Reimers, James Nicholson
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 1775

Propunere de regulament
Articolul 109

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 109 eliminat
Organizații de operatori

În sensul prezentului regulament, 
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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. en

Amendamentul 112
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 321

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 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. XXXXXXX privind sistemele de 
calitate a produselor agricole, statele 
membre producătoare pot stabili 
standarde de comercializare care să 
reglementeze oferta, în special prin decizii 
de punere în aplicare adoptate de către 
grupurile menționate la articolul 42 din 
Regulamentul (CE) nr. XXXXXXX 
privind sistemele de calitate a produselor 
agricole.
(2) Aceste standarde 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 
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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 duc la indisponibilitatea unei 
proporții excesive din oferta de produs în 
cauză, ofertă care altminteri ar fi 
disponibilă;
(f) nu are ca efect împiedicarea unui 
operator să demareze producția 
produsului respectiv.
(3) Standardele menționate 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 sunt 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. en

Amendamentul 113
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 322-325 și 1793
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Propunere de regulament
Articolul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 110 Articolul 110
Extinderea aplicării normelor Extinderea aplicării normelor

(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 
fac parte din organizație sau asociație.

(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, unora 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 
fac parte din organizație sau asociație.

(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.

(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.

(3) O organizație sau o asociație este 
considerată reprezentativă în cazul în care, 
în zona sau în zonele economice vizate ale 
unui stat membru:

(3) O organizație sau o asociație este 
considerată reprezentativă în cazul în 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:

(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

(i) pentru organizațiile de producători din 
sectorul fructelor și legumelor, cel puțin 
60 % sau
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(ii) în alte situații, cel puțin două treimi și (ii) în alte situații, cel puțin două treimi și 
(b) reprezintă, în cazul organizațiilor de 
producători, peste 50 % dintre producătorii 
în cauză.

(b) reprezintă, în cazul organizațiilor de 
producători, peste 50 % dintre producătorii 
în cauză; și

(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.

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.

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

(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:

(4) Normele pentru a căror aplicare se 
poate solicita extinderea la alți operatori, 
astfel cum se prevede la alineatul (1), se 
referă la una dintre activitățile care 
îndeplinesc obiectivele prevăzute la 
articolul 106 litera (c) sau la articolul 108 
alineatul (1) litera (c).

(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 
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pericol pentru sănătatea publică;
(i) studii pentru îmbunătățirea calității 
produselor;
(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;
(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.

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.

(4a) Atunci când o organizație 
interprofesională este recunoscută pentru 
unul sau mai multe produse, statele 
membre nu extind aplicabilitatea 
deciziilor și a practicilor organizațiilor de 
producători care intră în sfera de aplicare 
a organizației interprofesionale în cauză.
(4b) Extinderea aplicării normelor 
menționate la alineatul (1) este adusă in 
extenso la cunoștința operatorilor prin 
publicarea într-o publicație oficială a 
respectivului stat membru.
(4c) În fiecare an, statele membre 
informează Comisia, cel târziu până la 
31 martie, cu privire la deciziile adoptate 
în conformitate cu prezentul articol.

Or. en
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Amendamentul 114
Britta Reimers, James Nicholson
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 1783

Propunere de regulament
Articolul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 110 eliminat
Extinderea aplicării normelor

(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 fac parte din organizație sau 
asociație.
(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.
(3) O organizație sau o asociație este 
considerată reprezentativă în cazul în 
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 
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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.
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.
(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:
(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 



PE501.994v01-00 34/122 AM\921910RO.doc

RO

produselor;
(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;
(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

Amendamentul 115
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 1826

Propunere de regulament
Articolul 111

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 111 Articolul 111

Contribuțiile financiare ale 
producătorilor nemembri

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 

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 
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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.

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, după consultarea tuturor părților 
interesate relevante, ca operatorii 
economici sau grupurile individuale care 
nu sunt membri ai organizației, dar care 
beneficiază de activitățile respective 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 desfășurării activităților în cauză.

Or. en

Amendamentul 116
Britta Reimers, James Nicholson
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 1819

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 
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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 117
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 327

Propunere de regulament
Articolul 112

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 112 Articolul 112
Măsuri pentru facilitarea adaptării 

ofertei la cerințele pieței
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:

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 
enumerate la articolul 1 alineatul (2)
referitoare la:

(a) măsuri de îmbunătățire a calității; (a) măsuri de îmbunătățire a calității;

(b) măsuri de promovare a unei mai bune 
organizări a producției, a prelucrării și a 
comercializării;

(b) măsuri de promovare a unei mai bune 
organizări a producției, a prelucrării și a
comercializării;

(c) măsuri de facilitare a înregistrării 
tendințelor prețurilor pieței;

(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.

(d) măsuri care să permită stabilirea unor 
previziuni pe termen scurt și lung pe baza 
mijloacelor de producție utilizate.
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Amendamentul 118
Britta Reimers, James Nicholson
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 1832

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

Amendamentul 119
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 331 și 332
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Propunere de regulament
Articolul 113

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 113 Articolul 113
Norme de comercializare pentru 

îmbunătățirea și stabilizarea 
funcționării pieței comune a vinurilor

Norme de comercializare pentru 
îmbunătățirea și stabilizarea 

funcționării pieței comune a vinurilor
(1) 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.

(1) 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:

Aceste norme sunt proporționale cu 
obiectivul urmărit și nu:

(a) să se refere la tranzacții ulterioare 
primei desfaceri pe piață a produsului în 
cauză;

(a) se referă la tranzacții ulterioare primei 
desfaceri pe piață a produsului în cauză;

(b) să permită fixarea prețurilor, inclusiv 
cu titlu orientativ sau de recomandare;

(b) permit fixarea prețurilor, inclusiv cu 
titlu orientativ sau de recomandare;

(c) să indisponibilizeze un procent excesiv 
din recoltă, care ar fi în mod normal 
disponibil;

(c) indisponibilizează 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.

(d) permit refuzul eliberării certificatelor 
naționale și ale Uniunii necesare circulației 
și comercializării vinurilor, dacă această 
comercializare este conformă cu normele 
menționate anterior.

(1a) Normele menționate la alineatul (1) 
trebuie aduse in extenso la cunoștința 
operatorilor prin apariția într-o publicație 
oficială a respectivului stat membru.
(1b) În fiecare an, statele membre 
informează Comisia, cel târziu până la 
31 martie, cu privire la deciziile adoptate 
în conformitate cu prezentul articol.

Or. en
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Amendamentul 120
Britta Reimers, James Nicholson
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 1843

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
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Amendamentul 121
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 333

Propunere de regulament
Partea II – titlul II – capitolul III – secțiunea 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul
SECȚIUNEA 3a

SISTEME DE CONTRACTUALIZARE
Articolul 113a

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

Or. en

Amendamentul 122
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 334

Propunere de regulament
Articolul 113 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul
Articolul 113b

Negocieri contractuale
(1) O organizație de producători care își 
desfășoară activitatea în unul dintre 
sectoarele menționate la articolul 1 
alineatul (2) din prezentul regulament, 
recunoscută în conformitate cu 
articolul 106, poate negocia în numele 
producătorilor membri ai acesteia, pentru 
toată sau o parte din producția lor 
comună, contracte de livrare a produselor 
agricole de la un producător către un 
prelucrător, intermediar sau distribuitor. 
(2) Negocierile pot fi purtate de 
organizația de producători:
(a) fie că este sau nu vorba de un transfer 
de proprietate a produselor vizate de la 
producători către organizația de 
producători;
(b) fie că prețul negociat este sau nu 
identic pentru producția colectivă a 
tuturor producătorilor membri ai 
organizației sau numai pentru unii dintre 
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ei;
(c) cu condiția ca fermierii în cauză să nu 
fie membri ai niciunei alte organizații de 
producători care negociază, de asemenea, 
astfel de contracte în numele lor; cu toate 
acestea, statele membre pot oferi o 
derogare de la această condiție în cazuri 
justificate în mod corespunzător în care 
producătorii dețin două unități de 
producție separate amplasate în zone 
geografice diferite;
(d) cu condiția ca produsele în cauză să 
nu facă obiectul unei obligații de livrare 
ce decurge din calitatea de membru al 
unei cooperative a fermierului, în 
conformitate cu condițiile stabilite în 
statutul cooperativei sau cu normele și 
deciziile stabilite în acesta sau care 
decurg din acesta; și
(e) cu condiția ca organizația de 
producători să notifice autoritățile 
competente ale statului membru sau ale 
statelor membre în care își desfășoară 
activitatea cu privire la volumul de 
produse agricole care face obiectul 
acestor negocieri.
(3) În sensul prezentului articol, 
trimiterile la organizațiile de producători 
includ și asociațiile unor astfel de 
organizații de producători. 
(4) În cazul negocierilor referitoare la 
mai mult de un stat membru, decizia cu 
privire la negocieri este luată de către 
Comisie, printr-un act de punere în 
aplicare adoptat fără aplicarea 
articolului 162 alineatul (2) sau (3). În 
alte cazuri, această decizie este adoptată 
de autoritatea națională din domeniul 
concurenței a statului membru care face 
obiectul negocierilor. 
Deciziile menționate la prezentul alineat 
nu se aplică înainte de data notificării lor 
către întreprinderile în cauză.

Or. en



AM\921910RO.doc 45/122 PE501.994v01-00

RO

Amendamentul 123
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 335-341, 1862 și 1864

Propunere de regulament
Articolul 114

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 114 Articolul 114
Competențe delegate Competențe delegate

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

Ținând seama de necesitatea de a se 
asigura că obiectivele și responsabilitățile 
organizațiilor de producători și ale 
organizațiilor interprofesionale sunt 
definite în mod clar astfel încât să 
contribuie la eficacitatea acțiunilor acestor 
organizații, fără a impune o sarcină 
inutilă, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate, în conformitate cu 
articolul 160, cu privire la organizațiile de 
producători, la asociațiile organizațiilor de 
producători, la organizațiile 
interprofesionale și la organizațiile de 
operatori cu privire la următoarele aspecte:

(-a) normele specifice aplicabile în unul 
sau mai multe dintre sectoarele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) din
prezentul regulament;

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

(a) obiectivele specifice care pot, sunt sau 
nu sunt urmărite de aceste organizații și 
asociații și, după caz, care se adaugă la 
cele prevăzute la articolele 106-109;
(aa) recomandările orizontale privind 
acordurile interprofesionale încheiate de 
organizații în temeiul articolului 108;

(b) actul constitutiv, recunoașterea, 
structura, personalitatea juridică, afilierea, 
dimensiunea, responsabilitatea și 
activitățile acestor organizații și asociații, 
cerința menționată la articolul 106 
litera (d) pentru recunoașterea unei 
organizații de producători ca aceasta să 

(b) statutele organizațiilor altele decât 
organizațiile de producători, condițiile 
specifice aplicabile statutelor 
organizațiilor de producători din anumite 
sectoare, structura, personalitatea juridică, 
afilierea, dimensiunea, responsabilitatea și 
activitățile acestor organizații și asociații și
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nu dețină o poziție dominantă pe o 
anumită piață, cu excepția cazului în care 
acest lucru este necesar pentru atingerea 
obiectivelor prevăzute la articolul 39 din 
tratat, efectele care decurg din 
recunoaștere, din retragerea recunoașterii 
și din fuziuni;

efectele care decurg din fuziuni;

(ba) condițiile privind recunoașterea, 
retragerea, suspendarea recunoașterii, 
efectele care decurg din recunoaștere, din 
retragere și din suspendarea 
recunoașterii, precum și solicitările 
adresate unor astfel de organizații și 
asociații în vederea luării unor măsuri de 
remediere în cazul nerespectării criteriilor 
de recunoaștere;

(c) organizațiile și asociațiile 
transnaționale, inclusiv normele 
menționate la literele (a) și (b) din 
prezentul articol;

(c) organizațiile și asociațiile 
transnaționale, inclusiv normele 
menționate la literele (a), (b) și (ba) din 
prezentul articol;

(ca) normele referitoare la stabilirea 
asistenței administrative și la condițiile de 
acordare a acesteia de către autoritățile 
competente relevante în cazul cooperării 
transnaționale;

(d) externalizarea activităților și punerea la 
dispoziție, de către organizații sau asociații, 
a unor mijloace tehnice;

(d) condițiile de externalizare a
activităților și punerea la dispoziție, de 
către organizații sau asociații, a unor 
mijloace tehnice;

(e) volumul minim sau valoarea minimă a 
producției comercializabile a organizațiilor 
sau asociațiilor;

(e) volumul minim sau valoarea minimă a 
producției comercializabile a organizațiilor 
sau a asociațiilor;

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

(f) extinderea aplicării anumitor norme ale 
organizațiilor prevăzute la articolul 110 la 
operatori nemembri și plata obligatorie de 
cotizații de către operatorii nemembri 
menționați la articolul 111, cerințe 
suplimentare privind reprezentativitatea, 
zonele economice în cauză, inclusiv 
examinarea definiției lor de către Comisie, 
perioadele minime în care normele se 
aplică înainte de extinderea aplicării lor, 
persoanele sau organizațiile cărora li se pot 
aplica normele sau contribuțiile, precum și 
situațiile în care Comisia poate solicita, 
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aplicării lor, persoanele sau organizațiile 
cărora li se pot aplica normele sau 
contribuțiile, precum și situațiile în care 
Comisia poate solicita ca extinderea 
aplicării normelor sau a contribuțiilor 
obligatorii să fie refuzată sau retrasă.

pentru o anumită perioadă, ca extinderea 
aplicării normelor sau a contribuțiilor 
obligatorii să fie refuzată sau retrasă;

(fa) condițiile specifice punerii în aplicare 
a sistemelor contractuale în sectoarele 
menționate la articolul 113a alineatul (1), 
în special pragurile care stabilesc 
volumele de producție care ar putea face 
obiectul negocierilor colective;
(fb) condițiile în care producătorii 
recunoscuți pot încheia acorduri colective 
orizontale și verticale cu concurenții și cu 
partenerii din lanțul alimentar privind 
includerea în prețuri a costurilor 
investițiilor în producția durabilă.

Or. en

Amendamentul 124
Britta Reimers, James Nicholson
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Articolul 114

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 114 Articolul 114

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

Pentru a asigura faptul că obiectivele și 
responsabilitățile organizațiilor de 
producători și ale asociațiilor organizațiilor 
de producători sunt definite în mod clar,
astfel încât să contribuie la eficacitatea 
acțiunilor acestor organizații, fără a 
impune sarcini inutile, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160, acte care 
stabilesc:
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organizațiilor de producători, la 
organizațiile interprofesionale și la 
organizațiile de operatori cu privire la 
următoarele aspecte:

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

(a) condițiile specifice de recunoaștere a 
organizațiilor de producători și a 
asociațiilor organizațiilor de producători 
care desfășoară activități în mai mult de 
un stat membru;

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

(b) normele referitoare la stabilirea 
asistenței administrative și la condițiile de 
acordare a acesteia de către autoritățile 
competente în cazul organizațiilor care 
desfășoară activități în mai mult de un 
stat membru; 

(c) organizațiile și asociațiile 
transnaționale, inclusiv normele 
menționate la literele (a) și (b) din 
prezentul articol;

(c) în cazul organizațiilor reglementate în 
temeiul articolului 109a literele (a), (aa) 
și (b): 

(i) obiectivele specifice care pot fi, sunt 
sau nu sunt urmărite de aceste organizații 
și asociații; 
(ii) normele privind recunoașterea, 
structura, afilierea, dimensiunea, 
responsabilitatea, activitățile și fuziunile 
acestor organizații și ale asociațiilor 
acestora;
(iii) externalizarea activităților și punerea 
la dispoziție, de către organizații și 
asociații, a unor mijloace tehnice;
(iv) volumul minim sau valoarea minimă 
a producției comercializabile a 
organizațiilor și a asociațiilor;

(d) externalizarea activităților și punerea 
la dispoziție, de către organizații sau 
asociații, a unor mijloace tehnice;

(d) în cazul organizațiilor de producători 
reglementate în temeiul articolului 109a 
literele (a) și (bb), normele privind 
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afilierea, inclusiv obligația membrilor 
unei organizații de producători de a livra 
toată sau o anumită cantitate din 
producție organizației de producători.

(e) volumul minim sau valoarea minimă a 
producției comercializabile a 
organizațiilor sau asociațiilor;
(f) extinderea aplicării anumitor norme 
ale organizațiilor prevăzute la 
articolul 110 la operatori nemembri și 
plata obligatorie de cotizații de către 
operatorii nemembri menționați la 
articolul 111, inclusiv o listă cu norme de 
producție mai stricte care poate fi extinsă 
în temeiul articolului 110 alineatul (4) 
primul paragraf litera (b), cerințe 
suplimentare privind reprezentativitatea, 
zonele economice în cauză, inclusiv 
examinarea definiției lor de către 
Comisie, perioadele minime în care 
normele se aplică înainte de extinderea 
aplicării lor, persoanele sau organizațiile 
cărora li se pot aplica normele sau 
contribuțiile, precum și situațiile în care 
Comisia poate solicita ca extinderea 
aplicării normelor sau a contribuțiilor 
obligatorii să fie refuzată sau retrasă.

Or. en

(Point d becomes point iii of the amendment text and point e becomes point iv)

Amendamentul 125
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 342

Propunere de regulament
Articolul 115

Textul propus de Comisie Amendamentul
Articolul 115 Articolul 115

Competențe de executare în 
conformitate cu procedura de examinare

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

Comisia poate adopta, prin acte de punere 
în aplicare, măsurile necesare cu privire la 
prezentul capitol, în special măsurile cu 
privire la:

(a) punerea în aplicare a condițiilor de 
recunoaștere a organizațiilor de 
producători și a organizațiilor 
interprofesionale prevăzute la 
articolele 106b și 108a;
(b) notificările statelor membre către 
Comisie în conformitate cu articolul 105a 
alineatul (8), articolul 105b alineatul (7), 
articolul 106b alineatul (4) litera (d) și 
articolul 108a alineatul (4) litera (e);
(c) procedurile legate de sprijinul 
administrativ în cazul cooperării 
transnaționale;
(d) procedurile și condițiile tehnice în ceea 
ce privește punerea în aplicare a măsurilor 
menționate la articolele 110 și 112, în 
special punerea în aplicare a conceptului 
„zonă economică” menționat la 
articolul 110 alineatul (2).
Actele de punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 126
Britta Reimers, James Nicholson
Amendament de compromis
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Propunere de regulament
Articolul 115

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 115 Articolul 115
Competențe de executare în 

conformitate cu procedura de examinare
Competențe de executare în 

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

Comisia poate adopta, prin acte de punere 
în aplicare, în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2), următoarele:

(a) măsuri de punere în aplicare a 
condițiilor de recunoaștere a 
organizațiilor de producători și a 
asociațiilor acestora, precum și a 
organizațiilor interprofesionale, în special 
a organizațiilor care desfășoară activități 
în mai mult de un stat membru;
(b) proceduri referitoare la asistența 
administrativă în cazul organizațiilor care 
desfășoară activități în mai mult de un 
stat membru;
(c) în cazul organizațiilor reglementate la 
articolul 109a, măsuri privind refuzul sau 
anularea recunoașterii;
(d) măsuri privind transmiterea către 
Comisie a informațiilor cu privire la 
numărul de organizații și de asociații 
recunoscute, inclusiv a celor cu privire la 
refuzul sau retragerea recunoașterii.

Or. en
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Amendamentul 127
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 343-345

Propunere de regulament
Articolul 116

Textul propus de Comisie Amendamentul
Articolul 116 Articolul 116

Alte competențe de executare Alte competențe de executare
Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, decizii 
individuale cu privire la:

(1) Comisia poate adopta, prin acte de 
punere în aplicare, decizii individuale cu 
privire la:

(a) recunoașterea organizațiilor care 
desfășoară activități în mai mult de un stat 
membru, în conformitate cu normele 
adoptate în temeiul articolului 114 
litera (c);

(a) recunoașterea, refuzul sau anularea 
recunoașterii organizațiilor care desfășoară 
activități în mai mult de un stat membru, în 
conformitate cu normele adoptate în 
temeiul articolului 114 litera (c);

(b) refuzul sau anularea recunoașterii 
organizațiilor interprofesionale, anularea 
extinderii aplicării normelor sau a 
contribuțiilor obligatorii, aprobarea sau 
deciziile de modificare a zonelor 
economice notificate de statele membre în 
conformitate cu normele adoptate în 
temeiul articolului 114 litera (f).

(b) extinderea aplicării normelor sau a 
contribuțiilor obligatorii ale organizațiilor 
menționate la litera (a) și abrogarea 
acestora.

(1a) Comisia poate, prin acte de punere în 
aplicare, să adopte decizii cu privire la 
aprobare sau decizii de modificare a 
zonelor economice notificate de statele 
membre în temeiul normelor adoptate în 
conformitate cu articolul 114 litera (f).
Respectivele acte de punere în aplicare 
sunt adoptate fără aplicarea procedurii 
menționate la articolului 162 alineatul (2) 
sau (3).

Or. en

Amendamentul 128
Britta Reimers, James Nicholson
Amendament de compromis
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Propunere de regulament
Articolul 116

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 116 eliminat
Alte competențe de executare

Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, decizii 
individuale cu privire la:
(a) recunoașterea organizațiilor care 
desfășoară activități în mai mult de un 
stat membru, în conformitate cu normele 
adoptate în temeiul articolului 114 
litera (c);
(b) refuzul sau anularea recunoașterii 
organizațiilor interprofesionale, anularea 
extinderii aplicării normelor sau a 
contribuțiilor obligatorii, aprobarea sau 
deciziile de modificare a zonelor 
economice notificate de statele membre în 
conformitate cu normele adoptate în 
temeiul articolului 114 litera (f).

Or. en

Amendamentul 129
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 346 și 643

Propunere de regulament
Partea II – titlul II – capitolul III – secțiunea 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA 4a
TRANSPARENȚA ȘI INFORMAȚIILE 

CU PRIVIRE LA PIAȚĂ
Articolul 116a

Instrumentul european de monitorizare a 
prețurilor la produsele alimentare
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(1) Pentru a furniza operatorilor 
economici și tuturor autorităților publice 
informații cu privire la stabilirea 
prețurilor de-a lungul întregului lanț de 
aprovizionare cu produse alimentare și 
pentru a facilita constatarea și 
înregistrarea de progrese pe piață, 
Comisia transmite cu regularitate 
Consiliului și Parlamentului rapoarte cu 
privire la activitățile și rezultatele studiilor 
efectuate de instrumentul european de 
monitorizare a prețurilor la produsele 
alimentare și asigură publicarea acestor 
rezultate.
(2) În scopul aplicării alineatului (1) și în 
colaborare cu institutele naționale de 
statistică și cu organismele naționale de 
monitorizare a prețurilor, instrumentul 
colectează, fără a crea sarcini 
suplimentare pentru fermieri, datele 
statistice și informațiile necesare pentru 
efectuarea de analize și studii cu privire 
la:
(a) producție și aprovizionare;
(b) mecanismele de stabilire a prețurilor 
și, pe cât posibil, marjele de profit de-a 
lungul întregului lanț de aprovizionare cu 
produse alimentare din cadrul Uniunii și 
al statelor membre;
(c) tendințele de evoluție a prețurilor și, pe 
cât posibil, marjele de profit la toate 
nivelurile lanțului de aprovizionare cu 
produse alimentare din cadrul Uniunii și 
al statelor membre și din cadrul tuturor 
sectoarelor agricole și agroalimentare, 
îndeosebi cele ale fructelor și legumelor, 
ale laptelui și produselor lactate și ale 
cărnii;
(d) previziunile referitoare la piață pe 
termen scurt și mediu.
În sensul prezentului alineat, 
instrumentul european de monitorizare a 
prețurilor la produsele alimentare 
realizează studii îndeosebi cu privire la 
exporturi și importuri, la prețurile de la 
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poarta fermei, la prețurile achitate de 
consumatori, la marjele de profit și la 
costurile de producție, de prelucrare și de 
distribuire la toate nivelurile lanțului de 
aprovizionare cu alimente din cadrul 
Uniunii și al statelor membre.
(3) Informațiile care devin publice prin 
intermediul activităților desfășurate de 
instrumentul european de monitorizare a 
prețurilor sunt tratate în mod 
confidențial. Comisia se asigură că 
acestea nu permit identificarea 
operatorilor economici individuali.

Or. en

Amendamentul 130
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 1917

Propunere de regulament
Articolul 129 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 129a
Importurile de hamei

(1) Produsele din sectorul hameiului nu 
pot fi importate din țări terțe decât dacă 
prezintă caracteristici calitative cel puțin 
echivalente celor adoptate pentru aceleași 
produse recoltate în Uniune sau fabricate 
din aceste produse.
(2) Produsele însoțite de o atestare 
eliberată de către autoritățile țării de 
origine și recunoscută ca fiind 
echivalentă certificatului menționat la 
articolul 59b, sunt considerate ca 
prezentând caracteristicile menționate la 
alineatul (1).
În cazul pulberii de hamei, al pulberii de 
hamei îmbogățite cu de lupulină, al 
extractului de hamei și al produselor 
amestecate cu hamei, atestarea nu poate fi 
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recunoscută ca fiind echivalentă cu 
certificatul decât în cazul în care 
conținutul de acid alfa al acestor 
produselor nu este inferior conținutului 
prezent în hameiul din care au fost 
preparate.
(3) Pentru a reduce la minimum sarcina 
administrativă, Comisia poate stabili, prin 
acte delegate adoptate în conformitate cu 
articolul 160, condițiile în care obligațiile 
legate de o atestare echivalentă și de 
etichetarea ambalajelor nu se aplică.
(4) Comisia adoptă, prin acte de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2), normele 
referitoare la prezentul articol, inclusiv 
normele privind recunoașterea atestărilor 
de echivalență și controlul importurilor de 
hamei.

Or. en

Amendamentul 131
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 362

Propunere de regulament
Articolul 130 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 130a
Dreptul exclusiv al rafinăriilor cu 

activitate permanentă de a importa timp 
de trei luni zahăr brut destinat rafinării

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

Or. en
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Amendamentul 132
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 363

Propunere de regulament
Articolul 130 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 130b
Suspendarea taxelor la import în sectorul 

zahărului
În conformitate cu mecanismul descris la 
articolul 101da și până la sfârșitul anului 
de comercializare 2019/2020, Comisia 
poate suspenda, prin acte de punere în 
aplicare, total sau parțial, aplicarea 
taxelor la import pentru anumite cantități 
din produsele următoare, în vederea 
garantării aprovizionării necesare a pieței 
europene a zahărului:
(a) zahărul care intră sub incidența 
codului NC 1701;
(b) izoglucoza care intră sub incidența 
codurilor NC 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 și 1702 90 30.
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 133
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 1945, 1947 și 1948

Propunere de regulament
Articolul 133

Textul propus de Comisie Amendamentul
Articolul 133 Articolul 133
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Domeniul de aplicare Domeniul de aplicare
(1) În măsura necesară pentru a permite 
realizarea exporturilor pe baza cursului sau 
a prețurilor pieței internaționale și în 
limitele care decurg din acordurile 
încheiate conform articolului 218 din tratat, 
diferența dintre aceste cursuri sau aceste 
prețuri și prețurile practicate în Uniune 
poate fi acoperită printr-o restituire la 
export:

(1) În măsura necesară pentru a permite
realizarea exporturilor pe baza cursului sau 
a prețurilor pieței internaționale, în cazul 
în care condițiile de pe piața internă intră 
în sfera de aplicare a celor descrise la 
articolul 154 alineatul (1) și în limitele 
care decurg din acordurile încheiate
conform articolului 218 din tratat și în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (5) 
din Tratatul privind Uniunea Europeană, 
diferența dintre aceste cursuri sau aceste 
prețuri și prețurile practicate în Uniune 
poate fi acoperită printr-o restituire la 
export:

(a) pentru produsele din sectoarele 
următoare care urmează a fi exportate fără 
prelucrări ulterioare:

(a) pentru produsele din sectoarele 
următoare care urmează a fi exportate fără 
prelucrări ulterioare:

(i) cereale; (i) cereale;
(ii) orez; (ii) orez;

(iii) zahăr, în privința produselor 
enumerate în anexa I partea III literele (b)-
(d) și (g);

(iii) zahăr, în privința produselor 
enumerate în anexa I partea III literele (b)-
(d) și (g);

(iv) carne de vită și mânzat; (iv) carne de vită și mânzat;

(v) lapte și produse lactate; (v) lapte și produse lactate;
(vi) carne de porc; (vi) carne de porc;

(vii) ouă; (vii) ouă;
(viii) carne de pasăre; (viii) carne de pasăre;

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

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

(2) Restituirile la export pentru produsele 
exportate sub formă de mărfuri prelucrate 
nu sunt mai mari decât cele aplicabile 
acelorași produse exportate fără prelucrări 
ulterioare.

(2) Restituirile la export pentru produsele 
exportate sub formă de mărfuri prelucrate 
nu sunt mai mari decât cele aplicabile 
acelorași produse exportate fără prelucrări 
ulterioare.

(2a) Fără a aduce atingere aplicării 
articolului 154 alineatul (1) și nici 
articolului 159, pentru produsele 
menționate la alineatul (1) nu sunt 
disponibile restituiri.

(3) Comisia adoptă, prin intermediul unor
acte de punere în aplicare, măsurile 
necesare pentru aplicarea prezentului 
articol. Actele de punere în aplicare 
respective sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).

(3) Comisia adoptă, prin acte de punere în 
aplicare, măsurile necesare pentru aplicarea 
prezentului articol. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 134
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 364

Propunere de regulament
Articolul 135

Textul propus de Comisie Amendamentul
Articolul 135 Articolul 135

Stabilirea restituirilor la export Stabilirea restituirilor la export
(1) Aceleași restituiri la export se aplică 
acelorași produse în întreaga Uniune. 
Acestea pot fi diferențiate în funcție de 
destinație, în special dacă se impune din 
cauza situației pieței mondiale, a cerințelor 
specifice ale anumitor piețe sau a 
obligațiilor care decurg din acordurile 
încheiate conform articolului 218 din tratat.

(1) Aceleași restituiri la export se aplică 
acelorași produse în întreaga Uniune. 
Acestea pot fi diferențiate în funcție de 
destinație, în special dacă se impune din 
cauza situației pieței mondiale, a cerințelor 
specifice ale anumitor piețe sau a 
obligațiilor care decurg din acordurile 
încheiate conform articolului 218 din tratat.

(2) Măsurile cu privire la fixarea 
restituirilor sunt luate de Consiliu în 

(2) Restituirile sunt stabilite, pentru o 
perioadă limitată, de Comisie prin acte de 
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conformitate cu articolul 43 alineatul (3) 
din tratat.

punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).
Acestea pot fi stabilite prin proceduri de 
ofertare pentru cereale, orez, zahăr, lapte 
și produse lactate.
(2a) La stabilirea restituirilor aplicabile 
unui anumit produs, se ține seama de 
unul sau de mai multe dintre următoarele 
aspecte:
(a) situația existentă și tendințele viitoare 
cu privire la:
(i) prețul produsului respectiv și 
disponibilitatea sa pe piața Uniunii;
(ii) prețul produsului respectiv pe piața 
internațională.
(b) obiectivele organizării comune a 
piețelor, și anume de a asigura echilibrul 
și evoluția naturală a prețurilor și a 
schimburilor comerciale pe această piață;
(c) nevoia de a evita perturbările care pot 
cauza un dezechilibru prelungit între 
cerere și ofertă pe piața Uniunii;
(d) aspectele economice ale exporturilor 
propuse;
(e) limitele care decurg din acordurile 
încheiate în conformitate cu articolul 218 
din tratat;
(f) necesitatea de a stabili un echilibru 
între utilizarea de produse de bază din 
Uniune la fabricarea de produse 
prelucrate destinate exportului către țări 
terțe și utilizarea de produse originare din 
țări terțe admise în temeiul regimului de 
prelucrare;
(g) cele mai favorabile costuri de 
comercializare și costuri de transport de 
pe piețele Uniunii la porturile Uniunii sau 
spre alte locuri de export din cadrul 
Uniunii, precum și costurile de expediere 
până în țările de destinație;
(h) cererea de pe piața Uniunii;
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(i) în privința sectorului cărnii de porc, al 
ouălor și al cărnii de pasăre, diferența 
dintre prețurile din Uniune și prețurile de 
pe piața internațională pentru cantitatea 
de cereale furajere necesare producerii în 
Uniune a produselor din aceste sectoare.

Or. en

Amendamentul 135
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 367

Propunere de regulament
Articolul 141

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 141 Articolul 141

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

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

Respectivele acte de punere în aplicare 
sunt adoptate fără aplicarea procedurii 
menționate la articolului 162 alineatul (2) 
sau (3).

Or. en

Amendamentul 136
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 368, 369 și 2018

Propunere de regulament
Articolul 143

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 143 Articolul 143



AM\921910RO.doc 63/122 PE501.994v01-00

RO

Aplicarea articolelor 101-106 din tratat Aplicarea articolelor 101-106 din tratat
Sub rezerva unor dispoziții contrare din 
prezentul regulament, articolele 101-106
din tratat și dispozițiile de punere în 
aplicare a acestora, sub rezerva 
dispozițiilor articolelor 144-145 din 
prezentul regulament, se aplică tuturor 
acordurilor, deciziilor și practicilor 
menționate la articolul 101 alineatul (1) și 
la articolul 102 din tratat care se referă la 
producția sau comerțul cu produse 
agricole.

Sub rezerva unor dispoziții contrare din 
prezentul regulament, în conformitate cu 
articolul 42 din tratat, articolele 101-106 
din tratat și dispozițiile de punere în 
aplicare a acestora, sub rezerva 
dispozițiilor articolelor 143a-145 din 
prezentul regulament, se aplică tuturor 
acordurilor, deciziilor și practicilor 
menționate la articolul 101 alineatul (1) și 
la articolul 102 din tratat care se referă la 
producția sau comerțul cu produse 
agricole.

Pentru a îmbunătăți funcționarea pieței 
interne și pentru a asigura aplicarea 
uniformă a normelor de în materie de 
concurență ale Uniunii în sectorul agricol 
și agroalimentar, Comisia coordonează 
acțiunile întreprinse de diferitele 
autorități naționale din domeniul 
concurenței. În acest scop, Comisia 
publică îndeosebi orientări și ghiduri de 
bune practici pentru a oferi asistență 
diferitelor autorități naționale din 
domeniul concurenței, precum și 
întreprinderilor din sectorul agricol și 
agroalimentar.

Or. en

Amendamentul 137
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 370

Propunere de regulament
Articolul 143 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 143a
Piața relevantă

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

Or. en

Amendamentul 138
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 371
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Propunere de regulament
Articolul 143 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 143b
Poziția dominantă

(1) În sensul prezentului capitol, prin 
„poziție dominantă” se înțelege situația de 
putere economică de care se bucură o 
întreprindere și care îi oferă acesteia 
capacitatea de a împiedica menținerea 
unei concurențe eficiente pe piața 
relevantă, putând astfel să aibă un 
comportament independent, într-o măsură 
apreciabilă, față de concurenții, clienții și, 
în cele din urmă, consumatorii săi.
(2) Nu se consideră poziție dominantă 
dacă o întreprindere din sectorul agricol 
și al produselor agroalimentare sau mai 
multe întreprinderi din acest sector care 
au încheiat un acord orizontal dețin, pe o 
piață relevantă, cote de piață mai mici 
decât cotele de piață deținute de cea mai 
importantă întreprindere de pe aceeași 
piață relevantă în următoarea etapă a 
lanțului de aprovizionare.

Or. en

Amendamentul 139
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 372-376

Propunere de regulament
Articolul 144

Textul propus de Comisie Amendamentul
Articolul 144 Articolul 144

Excepții referitoare la obiectivele PAC, 
la fermieri și la asociațiile acestora

Excepții referitoare la obiectivele PAC, 
la fermieri și la organizațiile acestora sau 

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

se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor concertate menționate la 
articolul 143 din prezentul regulament, 
necesare pentru realizarea obiectivelor 
prevăzute la articolul 39 din tratat.

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

În special, sunt considerate necesare în 
vederea atingerii obiectivelor prevăzute la 
articolul 39 din tratat acordurile, deciziile
și practicile concertate ale fermierilor sau 
ale organizațiilor de producători 
recunoscute în temeiul articolului 106 din 
prezentul regulament, sau ale asociațiilor 
organizațiilor de producători recunoscute 
în temeiul articolului 107 din prezentul 
regulament, care vizează producția sau 
vânzarea produselor agricole ori utilizarea 
unor instalații comune pentru depozitarea, 
tratarea sau prelucrarea produselor 
agricole.

Se consideră că acordurile, deciziile și 
practicile concertate menționate la 
prezentul alineat respectă condițiile 
stabilite la articolul 101 alineatul (3) din 
tratat.
Prezentul alineat nu se aplică în cazul 
excluderii concurenței.
(1a) Acordurile, deciziile și practicile 
concertate menționate la alineatul (1) nu 
prevăd obligația de a aplica prețuri 
identice, cu excepția contractelor 
menționate la articolele 104a, 105a, 113a 
și 113b.
(1b) Acordurile, deciziile și practicile 
concertate ale fermierilor, ale
organizațiilor de producători sau ale 
asociațiilor organizațiilor de producători 
menționate la articolul 143 intră în 
domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 1/2003.

(2) După consultarea statelor membre și 
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ținând cont de opinia întreprinderilor sau 
asociațiilor de întreprinderi interesate, 
precum și a oricărei alte persoane fizice 
sau juridice considerate necesare, 
Comisia, sub rezerva controlului Curții de 
Justiție, are competența exclusivă de a 
hotărî prin adoptarea, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, a unei 
decizii care se publică, pentru care 
acorduri, decizii și practici sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la 
alineatul (1).
Comisia hotărăște fie din proprie 
inițiativă, fie la cererea unei autorități 
competente a unui stat membru ori la 
cererea unei întreprinderi sau asociații de 
întreprinderi interesate.
(3) Publicarea deciziei menționate la 
alineatul (2) primul paragraf menționează 
numele părților interesate și reia 
esențialul deciziei. Aceasta ia în 
considerare interesul legitim al 
întreprinderilor în protejarea secretelor 
lor de afaceri.

Or. en

Amendamentul 140
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 381-385 și 2029

Propunere de regulament
Articolul 145

Textul propus de Comisie Amendamentul
Articolul 145 Articolul 145

Acordurile și practicile concertate ale 
organizațiilor interprofesionale 

recunoscute

Acordurile și practicile concertate ale 
organizațiilor interprofesionale 

recunoscute
(1) Articolul 101 alineatul (1) din tratat nu 
se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor concertate ale organizațiilor 
interprofesionale recunoscute în temeiul 

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

articolului 108 din prezentul regulament 
care au ca obiect desfășurarea activităților 
menționate la articolul 108 alineatul (1) 
litera (c) din prezentul regulament, și, în 
ceea ce privește sectorul uleiului de 
măsline și al măslinelor de masă și sectorul 
tutunului, la articolul 108 alineatul (2) din 
prezentul regulament.

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

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

(a) acordurile, deciziile și practicile 
concertate să fi fost notificate Comisiei;

(a) acordurile, deciziile și practicile 
concertate să fi fost notificate Comisiei;

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

(b) în termen de două luni de la primirea 
notificării solicitate, Comisia, prin acte de 
punere în aplicare adoptate fără aplicarea 
articolului 162 alineatul (2) sau (3), să nu 
fi considerat că acordurile respective intră 
în domeniul de aplicare a alineatului (4).

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

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

(3a) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
prevăzute la alineatele (2) și (3) din 
prezentul articol, în situație de criză, 
acordurile, deciziile și practicile 
concertate menționate la alineatul (1) 
intră în vigoare și sunt notificate Comisiei 
din momentul adoptării lor
Comisia dispune, din momentul 
notificării, de un termen de 21 de zile 
pentru a declara, prin acte de punere în 
aplicare adoptate fără aplicarea 
articolului 162 alineatul (2) sau (3), că 
este posibil ca aceste acorduri să intre în 
domeniul de aplicare a alineatului (4).

(4) Acordurile, deciziile și practicile 
concertate sunt în orice condiții declarate 
incompatibile cu normele Uniunii dacă:

(4) Acordurile, deciziile și practicile 
concertate sunt în orice condiții declarate 
incompatibile cu normele Uniunii dacă:

(a) pot duce la împărțirea sub orice formă a 
piețelor în cadrul Uniunii;

(a) pot duce la împărțirea sub orice formă a 
piețelor în cadrul Uniunii;

(b) pot afecta buna funcționare a 
organizării pieței;

(b) pot afecta buna funcționare a 
organizării pieței;
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(c) pot crea denaturări ale concurenței care 
nu sunt esențiale pentru îndeplinirea 
obiectivelor PAC urmărite prin activitatea 
organizației interprofesionale;

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

(d) implică stabilirea prețurilor sau fixarea 
cotelor;

(d) implică stabilirea prețurilor;

(e) pot genera discriminare sau pot elimina 
concurența cu privire la o parte substanțială 
a produselor respective. 

(e) pot genera discriminare sau pot elimina 
concurența cu privire la o parte substanțială 
a produselor respective. 

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

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

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

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

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

(6) În cazul acordurilor multianuale, 
notificarea pentru primul an este valabilă 
pentru anii următori ai acordului. 

(6a) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare care stabilesc măsurile 
necesare pentru aplicarea uniformă a 
prezentului articol. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

Or. en



PE501.994v01-00 70/122 AM\921910RO.doc

RO

Amendamentul 141
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 387, 2050 și 2054

Propunere de regulament
Articolul 154

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 154 Articolul 154

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

(1) Ținând seama de necesitatea de a 
reacționa în mod concret și eficace la 
perturbările pieței, provocate de creșteri 
sau de scăderi semnificative de preț pe 
piețele interne sau externe sau de creșterea 
substanțială a costurilor de producție 
prevăzute la articolul 7 alineatul (2) ori de 
oricare alți factori care influențează piața, 
în cazul în care este posibil ca situația 
respectivă să continue sau să se
deterioreze, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate, în conformitate cu 
articolul 160, pentru a lua măsurile 
necesare pentru sectorul în cauză, 
respectând toate obligațiile care decurg din 
acorduri încheiate în conformitate cu 
articolul 218 din tratat și dacă orice alte 
măsuri disponibile în temeiul prezentului 
regulament se dovedesc a fi insuficiente.

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

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

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

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



AM\921910RO.doc 71/122 PE501.994v01-00

RO

aloca fonduri pentru a activa restituirile 
la export menționate în partea III 
capitolul VI sau pot oferi sprijin specific 
producătorilor pentru a atenua 
consecințele perturbării grave a pieței. 

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

(2) Fără a aduce atingere articolului 133 
alineatul (1), măsurile menționate la 
alineatul (1) se aplică tuturor produselor 
enumerate în anexa I.

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

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

Or. en

Amendamentul 142
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 389, 2069, 2074, 2086, 2088 
și 2092

Propunere de regulament
Articolul 155

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 155 Articolul 155
Măsuri privind bolile animalelor și 
pierderea încrederii consumatorilor 
rezultate din existența unor riscuri 

pentru sănătatea umană, cea a 
animalelor sau cea a plantelor

Măsuri privind dăunătorii, bolile 
animalelor și plantelor și pierderea 

încrederii consumatorilor rezultate din 
existența unor riscuri pentru sănătatea 

umană, cea a animalelor sau cea a 
plantelor

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

(1) Prin acte delegate adoptate în 
conformitate cu procedura de urgență 
prevăzută la articolul 161, Comisia poate 
stabili pentru piața afectată măsuri 
excepționale de sprijin:

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

în schimburile comerciale din interiorul 
Uniunii și în cele cu țările terțe, care pot 
rezulta din aplicarea măsurilor de 
combatere a răspândirii dăunătorilor și a
bolilor la animale și plante și

(b) cu scopul de a ține seama de grave 
perturbări ale pieței legate direct de o 
pierdere a încrederii consumatorilor 
rezultate din existența unor riscuri pentru 
sănătatea publică, cea a animalelor sau cea 
a plantelor.

(b) cu scopul de a ține seama de grave 
perturbări ale pieței legate direct de o 
pierdere a încrederii consumatorilor 
rezultate din existența unor riscuri pentru 
sănătatea publică, cea a animalelor sau cea 
a plantelor.

Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).
(2) Măsurile prevăzute la alineatul (1) se 
aplică sectoarelor următoare:

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

(a) carne de vită și mânzat; (a) carne de vită și mânzat;

(b) lapte și produse lactate; (b) lapte și produse lactate;
(c) carne de porc; (c) carne de porc;

(d) carne de oaie și de capră; (d) carne de oaie și de capră;
(e) ouă; (e) ouă;

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

Măsurile prevăzute la alineatul (1) 
litera (b), legate de pierderea încrederii 
consumatorilor din cauza riscurilor pentru 
sănătatea publică sau cea a plantelor, se 
aplică de asemenea tuturor celorlalte 
produse agricole.

(2a) Comisia poate, prin acte delegate 
adoptate în conformitate cu procedura de 
urgență prevăzută la articolul 161, să 
extindă lista produselor menționate la 
alineatul (2).

(3) Măsurile prevăzute la alineatul (1) sunt 
luate la cererea statului membru în cauză.

(3) Măsurile prevăzute la alineatul (1) sunt 
luate la cererea statului membru în cauză.

(4) Măsurile prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) pot fi luate numai dacă statul 
membru în cauză a luat măsuri veterinare și 
sanitare pentru a permite stoparea rapidă a 

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

relevante pentru a permite stoparea rapidă 
a dăunătorilor sau a bolilor animalelor și 
doar în măsura necesară și pe durata strict 
necesară pentru sprijinirea acestei piețe.

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

(5) Uniunea asigură o finanțare parțială 
echivalentă cu 50 % și respectiv 75 % din 
cheltuielile suportate de statele membre 
pentru măsurile prevăzute la alineatul (1) 
literele (a) și (b). Aceste măsuri pot 
include acordarea unor avantaje fiscale 
sau împrumuturi preferențiale 
fermierilor, care urmează să fie finanțate 
în temeiul regulamentului [privind 
dezvoltarea rurală].

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

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

(6) Statele membre se asigură de faptul că, 
dacă producătorii contribuie la cheltuielile 
suportate de statele membre, acest lucru nu 
duce la denaturarea concurenței dintre 
producătorii din diferite state membre.

(6) Statele membre se asigură de faptul că, 
dacă producătorii contribuie la cheltuielile 
suportate de statele membre, acest lucru nu 
duce la denaturarea concurenței dintre 
producătorii din diferite state membre.

Or. en

Amendamentul 143
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 390

Propunere de regulament
Articolul 156

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 156 Articolul 156

Măsuri pentru rezolvarea unor 
probleme specifice

Măsuri pentru rezolvarea unor 
probleme specifice

(1) Comisia adoptă, prin intermediul unor
acte de punere în aplicare, măsuri de 
urgență necesare și justificate pentru 

(1) Comisia stabilește, prin acte delegate 
adoptate în conformitate cu procedura de 
urgență prevăzută la articolul 161, măsuri 
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rezolvarea unor probleme specifice. 
Măsurile respective pot deroga de la 
dispozițiile prezentului regulament numai 
în măsura în care acest lucru este strict 
necesar și numai pentru o perioadă care 
este strict necesară. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

de urgență necesare și justificate pentru 
rezolvarea unor probleme specifice. 
Măsurile respective pot deroga de la 
dispozițiile prezentului regulament numai 
în măsura în care acest lucru este strict 
necesar și numai pentru o perioadă care 
este strict necesară.

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

(2) Pentru a rezolva probleme specifice și 
din motive de extremă urgență justificate 
corespunzător, Comisia adoptă acte 
delegate în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 161.

Or. en

Amendamentul 144
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 391 și 2104

Propunere de regulament
Articolul 156 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 156a
Măsuri de soluționare a dezechilibrelor 
grave de pe piața laptelui și produselor 
lactate
(1) De la 1 aprilie 2015, în caz de 
dezechilibre grave pe piața laptelui și 
produselor lactate, Comisia poate decide, 
prin acte de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2), 
să acorde un sprijin producătorilor de 
lapte care își reduc în mod voluntar 
producția cu cel puțin 5 % față de aceeași 
perioadă a anului precedent și pentru o 
perioadă de cel puțin trei luni, care poate 
fi prelungită.
La acordarea unui astfel de sprijin, 
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Comisia decide, de asemenea, prin acte de 
punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2), 
să impună o taxă producătorilor de lapte 
care cresc producția cu cel puțin 5 % față 
de aceeași perioadă a anului precedent și 
pentru o perioadă de trei luni, care poate 
fi prelungită.
(2) La activarea măsurii menționate la 
alineatul (1), Comisia ține seama de 
evoluția costurilor de producție, îndeosebi 
a costurilor factorilor de producție.
(3) Furnizarea cu titlu gratuit de lapte 
organizațiilor caritabile, astfel cum sunt 
definite la articolul 29 alineatul (3) 
litera (b) din COM(2012)617 sub 
denumirea de „organizații partenere”, 
poate fi considerată o reducere a 
producției, în condițiile prevăzute de 
Comisie în temeiul alineatului (4).
(4) Produsele întreprinderilor care au pus 
în aplicare sistemul menționat la 
alineatul (1) primul paragraf beneficiază 
cu prioritate de măsurile de intervenție pe 
piață menționate în partea II titlul I luate 
pe piața laptelui și produselor lactate.
(5) Ținând cont de necesitatea de a 
garanta că acest sistem este operat într-o 
manieră eficientă și adecvată, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate, 
în conformitate cu articolul 160, pentru a 
stabili:
(a) criteriile care trebuie respectate pentru 
a fi eligibil pentru sprijin;
(b) condițiile specifice de activare a 
acestui mecanism;
(c) condițiile în care distribuirea gratuită 
de lapte organizațiilor caritabile 
menționate la alineatul (2) pot fi 
considerate reducere a producției;
(d) condițiile privind returnarea 
sprijinului în caz de nerespectare a 
angajamentelor de reducere a producției, 
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împreună cu dobânzile datorate în temeiul 
normelor relevante în vigoare.
(6) Comisia poate adopta, prin acte de 
punere în aplicare, măsurile necesare cu 
privire la suma acordată ca sprijin și cu 
privire la cuantumul taxei menționate la 
alineatul (1).
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 145
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 2067

Propunere de regulament
Articolul 156 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 156b
Măsuri de combatere a perturbărilor de 

pe piață în sectorul fructelor și legumelor
(1) Având în vedere caracterul specific și 
perisabil al fructelor și al legumelor, se 
stabilește un mecanism pentru a aborda 
perturbările grave ale pieței, cauzate fie 
de reducerea semnificativă a prețurilor pe 
piața internă, ca urmare a unor 
preocupări legate de sănătate, fie de alți 
factori care generează o scădere bruscă a 
cererii. 
(2) Mecanismul respectiv este destinat 
exclusiv produsului sau produselor în 
cauză, este aplicat pe o perioadă limitată, 
este revizuit și este activat automat, fiind 
accesibil tuturor producătorilor din 
sector.
(3) Mecanismul include măsurile 
prevăzute la articolul 31 alineatul (2) 
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literele (g), (h) și (d) din prezentul 
regulament, care sunt însă independente 
de gestionarea fondurilor operaționale 
utilizate de organizațiile de producători de 
fructe și legume recunoscute. 
(4) Uniunea finanțează 100 % din 
cheltuielile pentru măsurile prevăzute în 
prezentul articol.
(5) Operațiunile de gestionare a crizelor 
grave sunt reglementate de mecanismele 
prevăzute pentru măsurile de gestionare a 
crizelor în cadrul programelor 
operaționale. Persoanele afectate care nu 
fac parte dintr-o organizație de 
producători încheie acorduri în vederea 
coordonării operațiunilor de gestionare a 
crizelor și convin asupra acordării unui 
anumit procent pentru acoperirea 
cheltuielilor de gestionare.
(6) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 160 pentru a aplica măsurile 
prevăzute la alineatele (1) și (2) din 
prezentul articol.
(7) La cererea statelor membre, Comisia 
poate adopta, prin acte de punere în 
aplicare, măsuri excepționale de sprijin.
Comisia ia măsuri pentru ca publicul să 
fie informat cu privire la introducerea 
unor astfel de măsuri și cu privire la 
produsele, zonele și cuantumul sprijinului 
în cauză. Valoarea ajutorului este 
adaptată în cazul în care vizează 
distribuirea gratuită. Finalul perioadei de 
criză este determinat, de asemenea, printr-
un act de punere în aplicare, odată ce 
perturbarea gravă a pieței a luat sfârșit. 
Actele de punere în aplicare sunt adoptate 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 146
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 392

Propunere de regulament
Partea V – capitolul I – secțiunea 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA 3a
ACORDURI, DECIZII ȘI PRACTICI 

CONCERTATE PE PERIOADA 
DEZECHILIBRELOR GRAVE DE PE 

PIEȚE

Or. en

Amendamentul 147
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 392

Propunere de regulament
Articolul 156 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 156c
Aplicabilitatea articolului 101 

alineatul (1) din tratat
(1) Pe perioada dezechilibrelor grave de 
pe piețe, Comisia poate decide, prin acte 
de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2), 
ca articolul 101 alineatul (1) din tratat să 
nu se aplice în niciun caz acordurilor, 
deciziilor și practicilor concertate ale 
organizațiilor de producători recunoscute, 
ale asociațiilor acestora și ale 
organizațiilor interprofesionale 
recunoscute din cadrul oricărui sector 
menționat la articolul 1 alineatul (2) din 
prezentul regulament, în măsura în care 
aceste acorduri, decizii sau practici 
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concertate vizează stabilizarea sectorului 
afectat prin intermediul unor măsuri de 
stabilire a prețurilor și de monitorizare a 
producției.
Prezentul alineat se aplică, de asemenea, 
acordurilor, deciziilor și practicilor 
concertate între organizații.
(2) Alineatul (1) se aplică numai în cazul 
în care Comisia a adoptat deja una dintre 
măsurile menționate în prezentul capitol 
sau dacă aceasta a autorizat activarea 
intervenției publice sau a sprijinului 
pentru depozitarea privată menționată în 
partea II titlul I capitolul I și dacă 
acordurile, deciziile și practicile 
menționate la alineatul (1) sunt 
considerate justificate de către statul 
membru (statele membre) vizat(e) în ceea 
ce privește dezechilibrul de pe piață.
(3) Acordurile, deciziile și practicile 
concertate vizate la alineatul (1) pot fi 
valabile cel mult șase luni, cu excepția 
cazului în care Comisia a autorizat, 
printr-o decizie de punere în aplicare, 
extinderea perioadei cu încă șase luni.

Or. en

Amendamentul 148
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 396

Propunere de regulament
Articolul 157 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 157a
Declarații obligatorii în sectorul laptelui 

și produselor lactate
Începând cu 1 aprilie 2015, primii 
cumpărători de lapte crud declară 
autorității naționale competente cantitatea 
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de lapte crud care le-a fost livrată în 
cursul fiecărei luni.
În sensul prezentului articol și al 
articolului 104a, „primul cumpărător” 
înseamnă o întreprindere sau un grup 
care cumpără lapte de la producători 
pentru:
(a) a-l supune uneia sau mai multor 
operațiuni de colectare, ambalare, 
depozitare, răcire sau prelucrare, inclusiv 
în temeiul unui contract;
(b) a-l ceda uneia sau mai multor 
întreprinderi care tratează sau 
prelucrează laptele sau alte produse 
lactate.
Statele membre notifică imediat Comisia 
cu privire la cantitatea de lapte crud 
menționată la primul paragraf.
Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare care stabilesc norme privind 
conținutul, formatul și periodicitatea unor 
astfel de declarații și măsuri referitoare la 
notificările efectuate de statele membre în 
conformitate cu prezentul articol. Actele 
de punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 149
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 398-404, 2120 și 2130

Propunere de regulament
Articolul 158

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 158 Articolul 158
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Obligația de raportare a Comisiei Obligația de raportare a Comisiei
Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport:

Comisia prezintă Parlamentului European 
și Consiliului un raport:

(a) din trei în trei ani după 2013, cu privire 
la aplicarea măsurilor privind sectorul 
apicol, astfel cum este stabilit la 
articolele 52-54;

(a) din trei în trei ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament:

(i) cu privire la aplicarea măsurilor privind 
sectorul apicol, astfel cum este stabilit la 
articolele 52-54;

(ii) cu privire la aplicarea normelor de 
concurență în sectorul agricol și 
agroalimentar în toate statele membre, 
acordând o atenție deosebită aplicării
excepțiilor menționate la articolele 144 și 
145, precum și potențialelor diferențe 
existente în ceea ce privește interpretarea 
și punerea în aplicare a normelor de 
concurență atât naționale, cât și europene 
și oricăror propuneri corespunzătoare;
(iii) cu privire la dispozițiile adoptate în 
vederea protejării denumirilor de origine 
și a indicațiilor geografice împotriva 
utilizărilor abuzive din țările terțe;

(b) până la 30 iunie 2014 și, de asemenea, 
până la 31 decembrie 2018, cu privire la 
evoluția situației pieței în sectorul laptelui 
și produselor lactate și în special la 
aplicarea articolelor 104–107 și 145 în 
acest sector, care să includă, în special,
eventuale stimulente pentru a încuraja 
fermierii să intre în acorduri de producție 
în comun, împreună cu eventuale propuneri 
adecvate.

(b) până la 30 iunie 2014 și, de asemenea, 
până la 31 decembrie 2018, cu privire la 
evoluția situației pieței în sectorul laptelui 
și produselor lactate și în special la 
aplicarea articolelor 104a, 105a, 105b și 
157a în acest sector, evaluând în special 
efectele asupra producătorilor și 
producției de lapte din regiunile 
dezavantajate în ceea ce privește 
obiectivul general de menținere a 
producției în aceste regiuni și care să 
includă eventuale stimulente pentru a 
încuraja fermierii să intre în acorduri de 
producție în comun, împreună cu eventuale 
propuneri adecvate;
(ba) până la 31 decembrie 2014:
(i) cu privire la fezabilitatea introducerii 
unor standarde de comercializare 
specifice pentru carnea de porc și carnea 
de oaie și de capră. Raportul respectiv 
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prezintă în mod detaliat dispozițiile 
relevante pe care Comisia își propune să 
le adopte prin acte delegate;
(ii) cu privire la introducerea unor 
standarde de comercializare simplificate 
adaptate la speciile de animale și soiurile 
de plante utilizate și produse de micii 
producători, însoțit de propuneri 
corespunzătoare pentru soluționarea 
dificultăților cu care se confruntă acești 
producători, în conformitate cu 
standardele de comercializare ale UE; 
(iii) cu privire la competitivitatea și 
durabilitatea sectorului agricol și 
agroalimentar, urmat de un al doilea 
raport până la 31 decembrie 2019;
(iv) cu privire la dezvoltarea situației de pe 
piață și la funcționarea lanțului de 
aprovizionare în sectorul zahărului, 
urmat de un raport până la 1 iulie 2018 
cu privire la dezvoltarea situației de pe 
piața zahărului, acordând o atenție 
deosebită mijloacelor adecvate pentru 
eliminarea sistemului de cote existent și 
cu privire la viitorul sectorului după 2020, 
acordând o atenție specială necesității de 
a menține un sistem contractual echitabil 
și un sistem de declarare a prețului la 
zahăr, însoțit de propuneri 
corespunzătoare. 
(v) cu privire la un sistem simplificat 
pentru mențiunile rezervate facultative 
din sectorul cărnii de vită și mânzat, 
acordând o atenție deosebită cadrului 
actual pentru etichetarea facultativă, 
precum și mențiunilor corespunzătoare 
referitoare la reproducerea animalelor, la 
producție și la furaje care pot adăuga 
valoare în sectorul cărnii de vită și 
mânzat, însoțit de propuneri 
corespunzătoare;
(ba) cu privire la funcționarea și eficiența 
instrumentelor de gestionare a piețelor 
agricole și cu privire la caracterul adecvat 
al acestora în noul context internațional, 
acordând o atenție deosebită coerenței 
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acestora cu obiectivele stabilite la 
articolul 39 din tratat, însoțit de propuneri 
adecvate, cel târziu la patru ani de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Amendamentul 150
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 2146

Propunere de regulament
Articolul 159

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 159 Articolul 159

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

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

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

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

(a) părții II titlul I capitolul I; (a) părții II titlul I capitolul I;

(b) părții III capitolul VI și (b) părții III capitolul VI și 
(c) capitolului I din prezenta parte. (c) capitolului I din prezenta parte.

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

Or. en

Amendamentul 151
Michel Dantin
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Articolul 163

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 163 Articolul 163

Abrogări Abrogări
(1) Regulamentul (UE) nr. 
[COM(2010)799] se abrogă.

(1) Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se 
abrogă.

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

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

(a) în ceea ce privește sectorul zahărului, 
partea II titlul I articolul 142, articolul 
153 alineatul (1) primul paragraf, 
articolul 153 alineatele (2) și (3), articolul 
156, anexa III partea II și anexa VI 
[partea II titlul I, articolele 248 și 260 –
262 și anexa III partea II la 
Regulamentul (UE) nr. COM (2010) 799] 
până la sfârșitul anului de comercializare 
2014/2015 pentru zahăr, la 30 septembrie 
2015;
(b) dispozițiile privind sistemul de limitare 
a producției de lapte stabilit în partea II 
titlul I capitolul III, până la 31 martie 2015;

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

(c) în privința sectorului vitivinicol: (c) în privința sectorului vitivinicol:

(i) articolele 82-87 în ceea ce privește 
suprafețele menționate la articolul 82 

(i) articolele 85a-85e în ceea ce privește 
suprafețele menționate la articolul 85a 
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alineatul (2) care nu au fost încă defrișate 
și în ceea ce privește suprafețele 
menționate la articolul 83 alineatul (1)
care nu au fost regularizate, până ce aceste 
zone vor fi defrișate sau regularizate,

alineatul (2) care nu au făcut încă obiectul 
unei defrișări și în ceea ce privește 
suprafețele menționate la articolul 85b 
alineatul (1) care nu au fost regularizate, 
până ce acestea vor fi defrișate sau 
regularizate,

(ii) regimul tranzitoriu al drepturilor de 
plantare prevăzute în partea II titlul I 
capitolul III secțiunea IVa 
subsecțiunea II [partea II titlul I 
capitolul III secțiunea V subsecțiunea II 
din Regulamentul (UE) nr. 
COM (2010) 799] până la 
31 decembrie 2015 sau, în măsura în care 
este necesar pentru ca deciziile luate de 
statele membre în conformitate cu 
articolul 85g alineatul (5) [articolul 89 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
nr. COM (2010) 799] să aibă efect, până 
la 31 decembrie 2018,

(iii) articolul 118m alineatul (5) și 
articolul 118s alineatul (5);

(d) articolul 291 alineatul (2), până la 
31 martie 2014;

(d) articolul 182 alineatul (7), până la 
31 martie 2014;

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

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

(f) articolul 294 până la 
31 decembrie 2017;

(f) articolul 182 alineatul (4), până la 
31 decembrie 2017.

(g) articolul 326.
(2) Trimiterile la Regulamentul (UE) 
nr. [COM (2010) 799] se interpretează ca 
trimiteri la prezentul regulament și la 
Regulamentul (UE) nr. […] privind 
finanțarea, gestionarea și monitorizarea 
politicii agricole comune și se citesc în 
conformitate cu tabelele de corespondență 
din anexa VIII la prezentul regulament.

(2) Trimiterile la Regulamentul (CE) 
nr. 1234/2007 se interpretează ca trimiteri 
la prezentul regulament și la Regulamentul 
(UE) nr. […] privind finanțarea, 
gestionarea și monitorizarea politicii 
agricole comune și se citesc în 
conformitate cu tabelele de corespondență 
din anexa VIII la prezentul regulament.

(3) Regulamentele (CE) nr. 234/79, (CE) 
nr. 1601/96 și (CE) nr. 1037/2001 ale 
Consiliului se abrogă.

(3) Regulamentele (CEE) nr. 234/79, (CE) 
nr. 1601/96 și (CE) nr. 1037/2001 ale 
Consiliului se abrogă.

Or. en(The amendment is based on the COM document COM(2012) 535)
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Amendamentul 152
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 415

Propunere de regulament
Articolul 163 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 163a
Data aplicării normelor de comercializare
Pentru garantarea certitudinii juridice cu 
privire la aplicarea normelor de 
comercializare, Comisia stabilește, prin 
acte delegate adoptate în conformitate cu 
articolul 160, data la care dispozițiile 
următoare din Regulamentul (CE) 
nr. 1234/2007 încetează să se mai aplice 
în sectorul vizat:
– articolele 113a, 113b, 114, 115, 116 
și 117 alineatele (1)-(4); 
– anexa XIa punctul II al doilea paragraf, 
anexa XIa punctele IV-IX, anexa XII 
punctul IV al doilea paragraf, anexa XIII 
punctul VI al doilea paragraf, anexa XIV 
partea A, anexa XIV partea B punctul I al 
doilea și al treilea paragraf, anexa XIV 
partea B punctul III, anexa XIV partea C 
și anexa XV punctele II, III, IV și VI.
Data respectivă este data aplicării 
normelor de comercializare 
corespunzătoare care urmează să fie 
stabilite în temeiul actelor delegate 
prevăzute în partea II titlul II capitolul I 
secțiunea I din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 153
Michel Dantin
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Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 417

Propunere de regulament
Articolul 164

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 164 Articolul 164

Norme tranzitorii Norme tranzitorii
Ținând seama de necesitatea de a asigura 
trecerea fără probleme de la dispozițiile 
prevăzute în Regulamentul (UE) 
nr. [COM (2010) 799] la cele stabilite în 
prezentul regulament, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 cu privire la 
măsurile necesare pentru protejarea 
drepturilor dobândite și a așteptărilor 
legitime ale întreprinderilor.

Ținând seama de necesitatea de a asigura 
trecerea fără probleme de la dispozițiile
prevăzute de Regulamentul nr. 1234/2007
la cele stabilite în prezentul regulament, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 160 cu 
privire la măsurile necesare pentru 
protejarea drepturilor dobândite și a 
așteptărilor legitime ale întreprinderilor.

Toate programele de sprijin multianuale, 
adoptate înainte de 1 ianuarie 2014 în 
temeiul articolelor 103, 103i și 105a din 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, sunt în 
continuare reglementate de aceste 
dispoziții de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament până la expirarea 
lor

Or. en

Amendamentul 154
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 418

Propunere de regulament
Articolul 165

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 165 Articolul 165
Intrare în vigoare și aplicare Intrare în vigoare și aplicare

(1) Prezentul regulament intră în vigoare în 
ziua următoare publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

(1) Prezentul regulament intră în vigoare în 
ziua următoare publicării în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.
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Prezentul regulament se aplică de la 
1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament se aplică de la 
1 ianuarie 2014.

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

Cu toate acestea, articolele 7 și 16 se aplică 
numai după sfârșitul anului de 
comercializare 2019/2020 pentru zahăr, la 
1 octombrie 2020. 

(2) În ceea ce privește sectorul laptelui și 
produselor lactate, articolele 104 și 105 se 
aplică până la 30 iunie 2020.

(2) În ceea ce privește sectorul laptelui și 
produselor lactate, 
articolele 104a, 105, 105b și 157a se aplică 
până la 30 iunie 2020.

Or. en

Amendamentul 155
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 424 și 2182

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea Ia: Definiții privind sectorul 
zahărului

1. „zaharuri albe” înseamnă zaharuri 
nearomatizate, fără adaos de coloranți 
sau de alte substanțe care conțin, în stare 
uscată, în greutate determinată în 
conformitate cu metoda polarimetrică, 
zaharoză în proporție de cel puțin 99,5 %. 
2. „zaharuri brute” înseamnă zaharuri 
nearomatizate, fără adaos de coloranți 
sau de alte substanțe care conțin 
zaharoză, în stare uscată, în greutate 
determinată în conformitate cu metoda 
polarimetrică, într-o proporție mai mică 
de 99,5 %. 
3. „izoglucoză” înseamnă produsul 
obținut din glucoză sau din polimerii 
acesteia, cu un conținut în greutate, în 
stare uscată, de cel puțin 10 % fructoză.
4. „sirop de inulină” înseamnă produsul 
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ce se obține imediat după hidroliza 
inulinei sau a oligofructozelor, cu un 
conținut de fructoză în greutate, în stare 
uscată, de cel puțin 10 % sub formă liberă 
sau sub formă de zaharoză, exprimat în 
echivalent zahăr/izoglucoză. Pentru a 
evita restricțiile pe piața produselor de 
îndulcit cu putere scăzută fabricate de 
către prelucrătorii de fibre de inulină 
cărora nu li se aplică cote de sirop de 
inulină, prezenta definiție poate fi 
modificată de către Comisie.
5. „zahăr căruia i se aplică o cotă”, 
„izoglucoză căreia i se aplică o cotă” și 
„sirop de inulină căruia i se aplică o 
cotă” înseamnă orice cantitate de zahăr, 
izoglucoză sau sirop de inulină produsă 
pentru un anumit an de comercializare, în 
limita cotei întreprinderii în cauză.
6. „zahăr industrial” înseamnă orice 
cantitate de zahăr produsă pentru un 
anumit an de comercializare și care 
depășește cantitatea de zahăr prevăzută la 
punctul 5, destinată fabricării de către 
sector a unuia dintre produsele enumerate 
la articolul 101m alineatul (2). 
7. „izoglucoză industrială” și „sirop de 
inulină industrial” înseamnă orice 
cantitate de izoglucoză sau de sirop de 
inulină produsă pentru un anumit an de 
comercializare, destinată fabricării de 
către sector a unuia dintre produsele 
enumerate la articolul 101m alineatul (2). 
8. „zahăr excedentar”, „izoglucoză 
excedentară” și „sirop de inulină 
excedentar” înseamnă orice cantitate de 
zahăr, izoglucoză sau sirop de inulină 
produsă pentru un anumit an de 
comercializare, care depășește cantitățile 
menționate la punctele 5, 6 și 7.
9. „sfeclă de zahăr căreia i se aplică o 
cotă” înseamnă orice sfeclă de zahăr 
prelucrată în zahăr căreia i se aplică o 
cotă.
10. „contract de livrare” înseamnă 
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contract încheiat între vânzător și 
întreprindere în scopul livrării sfeclei de 
zahăr destinate fabricării zahărului.
11. „acord sectorial” înseamnă una dintre 
următoarele:
(a) un acord încheiat la nivelul Uniunii, 
înaintea încheierii oricărui contract de 
livrare, între un grup de organizații 
naționale de întreprinderi, pe de o parte, 
și un grup de organizații naționale de 
vânzători, pe de altă parte;
(b) un acord încheiat, înaintea încheierii 
oricărui contract de livrare, între 
întreprinderi sau o organizație de 
întreprinderi recunoscută de statul 
membru în cauză, pe de o parte, și o 
asociație de vânzători recunoscută, de 
asemenea, de statul membru în cauză, pe 
de altă parte;
(c) în absența acordurilor menționate la 
litera (a) sau (b), dispozițiile dreptului 
societăților comerciale sau ale dreptului 
cooperativelor, cu condiția să 
reglementeze livrările de sfeclă de zahăr 
de către acționarii sau membrii unei 
societăți sau ai unei cooperative 
producătoare de zahăr;
(d) în absența acordurilor în sensul 
literelor (a) și (b), aranjamentele existente 
înaintea încheierii oricărui contract de 
livrare, cu condiția ca vânzătorii care 
acceptă aranjamentul să furnizeze cel 
puțin 60 % din totalul de sfeclă 
achiziționat de întreprindere pentru 
fabricarea zahărului în una sau mai 
multe fabrici.
12. „rafinărie cu activitate permanentă” 
înseamnă o unitate de producție: 
– al cărei singur domeniu de activitate îl 
constituie rafinarea zahărului brut din 
trestie importat sau 
– care a rafinat, în anul de 
comercializare 2004/2005, o cantitate de 
cel puțin 15 000 de tone de zahăr brut din 
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trestie importat. În sensul prezentei 
liniuțe, în cazul Croației, anul de 
comercializare este 2007/2008.

Or. en

Amendamentul 156
Michel Dantin
Amendament de compromis 

Propunere de regulament
Anexa III – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA III ANEXA III
CALITATEA STANDARD PENTRU 
OREZ ȘI ZAHĂR MENȚIONATĂ LA 
ARTICOLUL 7

CALITATEA STANDARD PENTRU 
OREZ ȘI ZAHĂR MENȚIONATĂ LA 
ARTICOLUL 7 ȘI LA ARTICOLUL 101g

Or. en

Amendamentul 157
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 426 și 2198

Propunere de regulament
Anexa III a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA IIIa

GRILELE UNIUNII DE CLASIFICARE A CARCASELOR PREVĂZUTE LA 
ARTICOLUL 7

A: Grila Uniunii de clasificare a carcaselor de bovine adulte

I. Definiții

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

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

II. Categorii

Carcasele de bovine adulte se împart în următoarele categorii:

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

III. Clasificare

Carcasele se clasifică în urma evaluării succesive a:

1. Conformației, definită după cum urmează:

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

Clasa de 
conformație

Descriere

S
Superioară

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

E
Excelentă

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

U
Foarte bună

Profiluri în general convexe; dezvoltare musculară foarte bună

R
Bună

Profiluri în general drepte; dezvoltare bună a musculaturii

O
Destul de 
bună

Profiluri de la drepte la concave; dezvoltare medie a musculaturii

P
Redusă

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

2. Stratului de grăsime, definit după cum urmează:

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

Descriere

1 
redusă

Lipsă de grăsime până la un strat redus de grăsime

2 
subțire

Strat subțire de grăsime, carne vizibilă aproape peste tot

3 
medie

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

4
ridicată

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

5 
foarte ridicată

Întreaga carcasă acoperită de grăsime; depuneri mari în cavitatea 
toracică

Statele membre sunt autorizate să efectueze o subdivizare pentru fiecare dintre clasele 
prevăzute la subpunctele 1 și 2 până la maximum trei subcategorii.

IV. Prezentare

Carcasele și semicarcasele se prezintă:

1. fără cap și fără labele picioarelor; capul se separă de carcasă la articulația atloido-
occipitală, iar piciorul se separă de la articulația carpometacarpiană sau 
tarsometatarsiană,

2. fără organele din cavitățile toracică și abdominală, cu sau fără rinichi, grăsime renală 
și grăsime pelviană,

3. fără organele sexuale și mușchii aferenți și fără uger sau grăsimea din zona mamară.

V. Clasificare și identificare

Abatoarele autorizate în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului iau măsurile necesare pentru a se asigura că 
toate carcasele sau semicarcasele care provin de la bovinele adulte sacrificate în 
respectivele abatoare și care poartă marca sanitară prevăzută de articolul 5 alineatul (2) 
coroborat cu anexa I secțiunea I capitolul III din Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului sunt clasificate și identificate în conformitate cu 
grila Uniunii.

Înainte de identificarea prin marcare, statele membre pot acorda autorizații pentru 
eliminarea grăsimii externe de pe carcase sau de pe semicarcase, în cazul în care acest 
lucru este justificat de stratul de grăsime.
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B: Grila Uniunii de clasificare a carcaselor de porc

I. Definiții

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

II. Clasificare

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

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

III. Prezentare

Carcasele se prezintă fără limbă, păr, copite, organe genitale, osânză, rinichi și diafragmă.

IV. Conținutul de carne slabă

1. Conținutul de carne slabă este evaluat prin metode de clasificare autorizate de Comisie. 
Sunt autorizate exclusiv metodele de evaluare cunoscute din punct de vedere statistic pe 
baza unor măsurători fizice ale uneia sau mai multor părți anatomice ale carcasei de porc. 
Autorizarea metodelor de clasificare se face sub rezerva unei toleranțe maxime de eroare 
statistică în evaluare.

2. Cu toate acestea, valoarea comercială a carcaselor nu este determinată exclusiv de 
conținutul estimativ de carne slabă.

V. Identificarea carcaselor

Cu excepția cazului în care Comisia prevede altfel, carcasele clasificate se identifică prin 
marcare în conformitate cu grila Uniunii.
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C: Grila Uniunii de clasificare a carcaselor de oaie

I. Definiții

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

II. Categorii

Carcasele sunt împărțite în următoarele categorii:

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

III. Clasificare

1. Dispozițiile de la punctul A.III se aplică mutatis mutandis clasificării carcaselor. Cu 
toate acestea, termenul de „rotund” de la punctul A.III.1 și de la rândurile 3 și 4 din 
tabelul de la punctul A.III.2. se înlocuiește cu termenul „sfert posterior”.

2. Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul 1, pentru mieii cu greutatea carcasei 
sub 13 kg, statele membre pot fi autorizate de Comisie, prin acte de punere în aplicare 
adoptate fără aplicarea articolului 162 alineatul (2) sau (3), să folosească următoarele 
criterii de clasificare:

(a) greutatea carcasei;
(b) culoarea cărnii;
(c) gradul de acoperire cu grăsime.

IV. Prezentare

Carcasele și semicarcasele se prezintă fără cap (separat la articulația atlantooccipitală), 
fără picioare (separate la articulația carpometacarpiană sau tarsometatarsiană), fără 
coadă (separată între a șasea și a șaptea vertebră caudală), fără uger, fără organe genitale, 
fără ficat și fără măruntaie. Rinichii și grăsimea perirenală sunt incluse în carcasă.

V. Identificarea carcaselor

Carcasele și semicarcasele clasificate se identifică prin marcare în conformitate cu grila 
Uniunii.
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Or. en

Amendamentul 158
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 427

Propunere de regulament
Anexa III b (nouă)

Textul propus de Parlament

ANEXA IIIb

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

(în tone)

State membre sau regiuni 

(1)

Zahăr 

(2)

Izoglucoză 

(3)

Sirop de 
inulină

(4)

Belgia 676 235,0 114 580,2 0

Bulgaria 0 89 198,0

Republica Cehă 372 459,3

Danemarca 372 383,0

Germania 2 898 255,7 56 638,2

Irlanda 0

Grecia 158 702,0 0

Spania 498 480,2 53 810,2

Franța (metropolitană) 3 004 811,15 0

Departamentele franceze de peste 
mări

432 220,05

Italia 508 379,0 32 492,5

Letonia 0
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Lituania 90 252,0

Ungaria 105 420,0 250 265,8

Țările de Jos 804 888,0 0 0

Austria 351 027,4

Polonia 1 405 608,1 42 861,4

Portugalia (continent) 0 12 500,0

Regiunea autonomă a Azorelor 9 953,0

România 104 688,8 0

Slovenia 0

Slovacia 112 319,5 68 094,5

Finlanda 80 999,0 0

Suedia 293 186,0

Regatul Unit 1 056 474,0 0

Croația p.m. p.m. p.m.

TOTAL 13 336 741,2 720 440,8 0

Or. en

Amendamentul 159
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 428 și 2181

Propunere de regulament
Anexa III c (nouă)

Textul propus de Parlament

ANEXA IIIc

NORME DETALIATE PRIVIND TRANSFERUL DE COTE DE ZAHĂR SAU DE 
IZOGLUCOZĂ ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 101k
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I

În sensul prezentei anexe:

(a) „fuziune de întreprinderi” înseamnă reuniunea într-o întreprindere unică a două sau 
mai multe întreprinderi;

(b) „înstrăinarea unei întreprinderi” înseamnă transferarea sau absorbția patrimoniului 
unei întreprinderi beneficiare de cote, în beneficiul uneia sau mai multor 
întreprinderi;

(c) „înstrăinarea unei fabrici” înseamnă transferarea proprietății unei unități tehnice cu 
toate instalațiile necesare fabricării produsului în cauză uneia sau mai multor 
întreprinderi, antrenând absorbția parțială sau totală a producției întreprinderii care 
își transferă proprietatea;

(d) „închirierea unei fabrici” înseamnă contractul de închiriere al unei unități tehnice cu 
toate instalațiile necesare fabricării zahărului, în vederea exploatării sale, încheiat pe 
o durată de cel puțin trei ani de comercializare consecutivi, și pe care părțile se 
angajează să nu îl rezilieze înaintea celui de-al treilea an de comercializare, cu o 
întreprindere stabilită în același stat membru unde este localizată și fabrica în cauză 
dacă, după ce închirierea produce efecte, întreprinderea care ia în chirie fabrica de 
mai sus poate fi considerată ca o singură întreprindere producătoare de zahăr pentru 
toată producția.

II

1. Fără a aduce atingere punctului 2, în caz de fuziune sau de înstrăinare a 
întreprinderii producătoare de zahăr și în cazul înstrăinării fabricii producătoare de 
zahăr, cotele sunt modificate după cum urmează:

(a) în cazul fuziunii de întreprinderi producătoare de zahăr, statele membre atribuie 
întreprinderii rezultate din fuziune o cotă egală cu suma cotelor atribuite 
anterior fuziunii întreprinderilor producătoare de zahăr în cauză;

(b) în cazul înstrăinării unei întreprinderi producătoare de zahăr, statul membru 
atribuie pentru producția de zahăr întreprinderii înstrăinătoare cota 
întreprinderii înstrăinate sau, dacă sunt mai multe întreprinderi înstrăinătoare, 
atribuirea se face în proporția cantităților de producție de zahăr absorbit de 
fiecare dintre ele;

(c) în cazul înstrăinării unei fabrici de zahăr, statul membru diminuează cota 
întreprinderii care transferă proprietatea fabricii și mărește cota întreprinderii 
sau întreprinderilor producătoare de zahăr care cumpără fabrica în cauză 
proporțional cu producția absorbită.

2. Dacă o parte a producătorilor de sfeclă de zahăr sau de trestie de zahăr direct afectați 
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de una dintre operațiunile menționate la punctul 1 își manifestă expres voința de a 
livra sfecla sau trestia de zahăr unei întreprinderi producătoare de zahăr care nu a 
făcut parte din aceste operațiuni, statul membru poate efectua atribuirea în funcție de 
cantitatea de producție absorbită de întreprinderea către care aceștia intenționează să 
își livreze sfecla și trestia de zahăr.

3. În cazul încetării activității, în alte condiții decât cele menționate la punctul 1:

(a) a unei întreprinderi producătoare de zahăr;

(b) a uneia sau a mai multor fabrici ale unei întreprinderi producătoare de zahăr,

statul membru poate atribui partea din cotele în cauză uneia sau mai multor 
întreprinderi producătoare de zahăr.

De asemenea, în cazul menționat la primul paragraf litera (b), dacă o parte din 
producătorii în cauză își manifestă expres voința de a-și livra sfecla sau trestia de 
zahăr unei anumite întreprinderi producătoare de zahăr, statul membru poate atribui 
partea de cote corespondente acestor sfecle sau trestii de zahăr întreprinderii căreia îi 
este destinată livrarea produselor.

4. În cazul în care se face uz de derogarea menționată la articolul 101 alineatul (5), 
statul membru în cauză poate cere producătorilor de sfeclă de zahăr și 
întreprinderilor producătoare de zahăr vizați de respectiva derogare să prevadă în 
acordurile lor sectoriale clauze speciale în vederea aplicării de către statul membru a 
dispozițiilor punctelor 2 și 3 din prezenta secțiune.

5. În caz de închiriere a unei fabrici care aparține unei întreprinderi producătoare de 
zahăr, statul membru poate diminua cota întreprinderii care oferă această fabrică 
pentru închiriere și poate atribui partea cu care s-a diminuat cota întreprinderii care 
închiriază fabrica pentru a produce zahăr.

În cazul în care contractul de închiriere este reziliat în timpul perioadei de trei ani de 
comercializare menționată la punctul I litera (d), adaptarea cotei în temeiul primului 
paragraf de la prezentul punct este anulată retroactiv de către statul membru de la 
data la care contractul de închiriere a produs efecte. Cu toate acestea, în cazul în care 
contractul încetează din motive de forță majoră, statul membru nu este obligat să 
anuleze adaptarea.

6. În cazul în care o întreprindere producătoare de zahăr nu mai este în măsură să 
asigure respectarea obligațiilor sale care decurg din legislația Uniunii privind 
producătorii de sfeclă sau de trestie de zahăr în cauză, iar această situație a fost 
constatată de către autoritățile competente ale statului membru respectiv, acesta poate 
atribui, pentru unul sau mai mulți ani de comercializare, partea de cote în cauză 
uneia sau mai multor întreprinderi producătoare de zahăr proporțional cu volumul de 
producție absorbit.

7. În cazul în care un stat membru atribuie unei întreprinderi producătoare de zahăr 
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garanții de preț și de desfacere pentru prelucrarea sfeclei de zahăr în alcool etilic, 
statul respectiv poate atribui, în acord cu această întreprindere și cu producătorii de 
sfeclă în cauză, pentru unul sau mai mulți ani de comercializare, toate cotele sau o 
parte din cotele producției de zahăr unei sau mai multor întreprinderi.

III

În caz de fuziune sau de înstrăinare de întreprinderi producătoare de izoglucoză, sau de 
înstrăinare a unei întreprinderi producătoare de izoglucoză, statul membru poate atribui 
cotele în cauză pentru producerea de izoglucoză, uneia sau mai multor întreprinderi 
beneficiare sau nu de cote de producție.

IV

Măsurile luate în temeiul secțiunilor II și III pot să fie aplicate doar în cazul în care sunt 
îndeplinite condițiile următoare:

(a) se ține seama de interesele fiecărei părți implicate;

(b) statul membru în cauză le consideră ca fiind de natură să amelioreze structura 
sectoarelor de producție de sfeclă sau de trestie de zahăr și de producție de zahăr;

(c) se referă la întreprinderi stabilite pe teritoriul pentru care cota se stabilește în 
anexa IIIb.

V

În cazul în care fuziunea sau înstrăinarea intervine între 1 octombrie și 30 aprilie din anul 
următor, măsurile menționate în secțiunile II și III produc efecte pentru anul de 
comercializare în curs.

În cazul în care fuziunea sau înstrăinarea intervine între 1 mai și 30 septembrie în același 
an, măsurile menționate în secțiunile II și III produc efecte în anul de comercializare 
următor.

VI

În cazul aplicării secțiunilor II și III, statele membre comunică Comisiei cotele modificate, 
în termen de 15 zile de la expirarea termenelor menționate în secțiunea V.

Or. en

Amendamentul 160
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 429
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Propunere de regulament
Anexa III d (nouă)

Textul propus de Parlament

ANEXA IIId
Condiții de achiziționare a sfeclei, prevăzute la articolul 101

PUNCTUL I

În sensul prezentei anexe, „părți contractante” înseamnă:

(a) întreprinderi producătoare de zahăr (denumite în continuare „producători”) și

(b) vânzători de sfeclă (denumiți în continuare „vânzători”).

PUNCTUL II

1. Contractele de livrare se încheie în scris și pentru o cantitate determinată de sfeclă 
căreia i se aplică o cotă.

2. Contractele de livrare precizează dacă se poate furniza o cantitate suplimentară de 
sfeclă și în ce condiții.

PUNCTUL III

1. Contractele de livrare stabilesc prețurile de achiziție pentru cantitățile de sfeclă 
prevăzute la articolul 101 alineatul (2a) litera (a) și, după caz, litera (b), din prezentul 
regulament. În cazul cantităților prevăzute la articolul 101 alineatul (2a) litera (a), 
prețurile nu pot fi mai mici decât prețul minim al sfeclei căreia i se aplică o cotă, 
prevăzut la articolul 101g alineatul (1).

2. Contractele de livrare prevăd, pentru sfeclă, un conținut de zahăr determinat. Acestea 
conțin un barem de conversie care indică diferitele conținuturi de zahăr și coeficienții 
folosiți pentru a converti cantitățile de sfeclă furnizate în cantități ce corespund 
conținutului de zahăr menționat în contractul de livrare.

Baremul se stabilește pe baza randamentelor care corespund diferitelor conținuturi de 
zahăr.

3. În cazul în care un vânzător a încheiat cu un producător un contract de livrare pentru 
sfeclă în sensul articolului 101 alineatul (2a) litera (a), toate livrările vânzătorului în 
cauză, convertite în conformitate cu punctul 2 de mai sus, se consideră livrări în 
sensul articolului 101 alineatul (2a) litera (a), până la cantitatea de sfeclă specificată 
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în contractul de livrare.

4. Producătorii care fabrică o cantitate de zahăr mai mică decât cantitatea lor de sfeclă 
căreia i se aplică o cotă pentru care au încheiat, anterior însămânțărilor, contracte de 
livrare în conformitate cu dispozițiile articolului 101 alineatul (2a) litera (a), 
repartizează între vânzătorii cu care au încheiat, anterior însămânțărilor, contracte de 
livrare în sensul articolului 101 alineatul (2a) litera (a), cantitatea de sfeclă care 
corespunde producției suplimentare până la atingerea cotei lor.

Un acord sectorial poate deroga de la prezenta dispoziție.

PUNCTUL IV

1. Contractele de livrare stabilesc dispoziții privind durata normală a livrărilor de sfeclă 
și eșalonarea lor în timp.

2. Dispozițiile menționate la punctul 1 sunt cele aplicabile pe durata anului de 
comercializare precedent, ținând seama de nivelul producției reale; un acord sectorial 
poate deroga de la aceste dispoziții.

PUNCTUL V

1. Contractele de livrare specifică centrele de colectare a sfeclei.

2. În cazul în care vânzătorul și producătorul au încheiat deja un contract de livrare 
pentru anul de comercializare precedent, centrele de colectare convenite pentru 
livrările efectuate în cursul respectivului an rămân valabile. Un acord sectorial poate 
deroga de la prezenta dispoziție.

3. În contractele de livrare se prevede că cheltuielile de încărcare și transport de la 
centrele de colectare sunt responsabilitatea producătorului, sub rezerva unor 
convenții speciale care respectă normele sau uzanțele locale în vigoare înainte de 
anul de comercializare precedent.

4. Cu toate acestea, în cazul în care în Danemarca, Grecia, Spania, Irlanda, Portugalia, 
Finlanda și Regatul Unit sfecla se livrează franco fabrică, contractele de livrare 
prevăd o participare a producătorului la cheltuielile de încărcare și transport și indică 
procentul sau sumele.

PUNCTUL VI

1. Contractele de livrare specifică punctele de recepție a sfeclei.

2. În cazul în care vânzătorul și producătorul au încheiat deja un contract de livrare 
pentru anul de comercializare precedent, punctele de recepție convenite pentru 
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livrările efectuate în cursul respectivului an de comercializare rămân valabile. Un 
acord sectorial poate deroga de la prezenta dispoziție.

PUNCTUL VII

1. Contractele de livrare prevăd determinarea conținutului de zahăr prin metoda 
polarimetrică. La recepție se prelevează un eșantion de sfeclă.

2. Un acord sectorial poate prevedea prelevarea eșantioanelor într-un alt stadiu. În acest 
caz, contractul de livrare prevede o corecție pentru compensarea unei posibile scăderi 
a conținutului de zahăr între momentul recepției și momentul prelevării eșantionului.

PUNCTUL VIII

Contractele de livrare prevăd determinarea greutății brute, a tarei și a conținutului de 
zahăr cu ajutorul uneia dintre modalitățile următoare:

(a) împreună, de către producător și organizația profesională a cultivatorilor de sfeclă, în 
cazul în care un acord sectorial prevede acest lucru;

(b) de către producător, sub supravegherea organizației profesionale a cultivatorilor de 
sfeclă;

(c) de către producător, sub supravegherea unui expert recunoscut de statul membru în 
cauză, cu condiția ca vânzătorul să suporte cheltuielile aferente.

PUNCTUL IX

1. Pentru întreaga cantitate de sfeclă livrată, contractele de livrare prevăd respectarea de 
către producător a uneia sau a mai multora dintre obligațiile următoare:

(a) restituirea gratuită vânzătorului, franco fabrică, a pulpei proaspete obținute din 
tonajul de sfeclă livrat;

(b) restituirea gratuită vânzătorului, franco fabrică, a unei părți din pulpa respectivă, 
în stare presată, uscată sau uscată și melasată;

(c) restituirea vânzătorului, franco fabrică, a pulpei în stare presată sau uscată; în 
acest caz, producătorul poate solicita vânzătorului să suporte cheltuielile aferente 
presării sau uscării;

(d) plata către vânzător a unei compensări care să țină seama de posibilitățile de 
vânzare a pulpei respective.

În cazul în care unele părți din întreaga cantitate de sfeclă livrată trebuie tratate în 
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mod diferit, contractul de livrare impune mai mult de una dintre obligațiile prevăzute 
la primul paragraf.

2.  Acordurile sectoriale pot prevedea livrarea pulpei într-un stadiu diferit de cel 
menționat la punctul 1 literele (a), (b) și (c).

PUNCTUL X

1. Contractele de livrare stabilesc termenele de achitare a eventualelor avansuri și de 
plată a prețului de achiziție a sfeclei.

2. Termenele-limită prevăzute la punctul 1 sunt cele valabile pe durata anului de 
comercializare precedent. Un acord sectorial poate deroga de la prezenta dispoziție.

PUNCTUL XI

În cazul în care contractele de livrare prevăd dispoziții asupra unor aspecte care fac 
obiectul prezentei anexe sau conțin dispoziții care reglementează alte aspecte, dispozițiile și 
efectele acestora nu sunt contrare prezentei anexe.

PUNCTUL XII

1. Acordurile sectoriale menționate la punctul 11 partea Ia din anexa II la prezentul 
regulament prevăd clauze de arbitraj.

2. În cazul în care acordurile sectoriale la nivel comunitar, regional sau local prevăd 
dispoziții asupra unor aspecte care fac obiectul prezentului regulament sau conțin 
dispoziții care reglementează alte aspecte, dispozițiile și efectele acestora nu sunt 
contrare prezentei anexe.

3. Acordurile prevăzute la punctul 2 prevăd, în special:

(a) norme privind repartizarea între vânzători a cantităților de sfeclă pe care 
producătorul decide să le achiziționeze înaintea însămânțărilor, pentru 
fabricarea zahărului în limitele cotei;

(b) norme privind repartizarea menționată la punctul III subpunctul 4;

(c) baremul de conversie prevăzut la punctul III subpunctul 2;

(d) dispoziții privind alegerea și furnizarea semințelor din soiurile de sfeclă ce 
urmează să fie produse;

(e) conținutul minim de zahăr al sfeclei care urmează să fie livrată;

(f) o obligație de consultare între reprezentanții producătorului și cei ai 
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vânzătorilor înainte de fixarea datei de începere a livrărilor de sfeclă;

(g) plata unor prime vânzătorilor pentru livrările anticipate sau tardive;

(h) indicații privind:

(i) partea de pulpă menționată la punctul IX subpunctul 1 litera (b),
(ii) cheltuielile prevăzute la punctul IX subpunctul 1 litera (c),
(iii) compensarea menționată la punctul IX subpunctul 1 litera (d);

(i) ridicarea pulpei de către vânzător;

(j) fără a aduce atingere articolului 101g alineatul (1) din prezentul regulament, 
repartizarea privind distribuirea între producător și vânzători a diferenței 
posibile dintre prețul de referință și prețul de vânzare efectiv al zahărului.

PUNCTUL XIII

În cazul în care nu există acorduri sectoriale care să menționeze modul de repartizare între 
vânzători a cantităților de sfeclă pe care producătorul se oferă să le achiziționeze anterior 
însămânțărilor pentru fabricarea zahărului în limitele cotei, statul membru în cauză poate 
stabili el însuși normele de repartizare.

În plus, aceste norme pot acorda vânzătorilor tradiționali de sfeclă către cooperative 
drepturi de livrare neprevăzute de drepturile conferite de eventuala apartenență la 
respectivele cooperative.

Or. en

Amendamentul 161
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 2209

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 162
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 2210-2213

Propunere de regulament
Anexa VI – partea III – punctul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

[...] [...]

2. În sensul prezentei părți, „produse 
lactate” reprezintă produsele derivate 

2. În sensul prezentei părți, „produse 
lactate” reprezintă produsele derivate 
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exclusiv din lapte, putând fi adăugate unele 
substanțe necesare fabricației lor, cu 
condiția ca aceste substanțe să nu fie 
utilizate în vederea înlocuirii, totale sau 
parțiale, a vreunui constituent al laptelui.

exclusiv din lapte, putând fi adăugate unele 
substanțe necesare fabricației lor, cu 
condiția ca aceste substanțe să nu fie 
utilizate în vederea înlocuirii, totale sau 
parțiale, a vreunui constituent al laptelui.

Elementele prezentate în continuare sunt 
rezervate exclusiv produselor lactate.

Elementele prezentate în continuare sunt 
rezervate exclusiv produselor lactate.

(a) următoarele denumiri, utilizate în toate 
etapele comercializării:

(a) următoarele denumiri, utilizate în toate 
etapele comercializării:

(i) zer; (i) zer;

(ii) smântână; (ii) smântână;
(iii) unt; (iii) unt;

(iv) lapte acru; (iv) lapte acru;
(v) ulei de unt; (v) ulei de unt;

(vi) cazeine; (vi) cazeine;
(vii) materie grasă lactată anhidră; (vii) materie grasă lactată anhidră;

(viii) brânză; (viii) brânză;
(ix) iaurt; (ix) iaurt;

(x) chefir; (x) chefir;
(xi) kumiss; (xi) kumiss;

(xii) viili/fil; (xii) viili/fil;
(xiii) smetana; (xiii) smetana;

(xiv) fil; (xiv) fil;

(xiva) caș;
(xivb) smântână acră;
(xivc) rjaženka;
(xivd) rūgušpiens;

(b) denumirile în sensul articolului 5 din 
Directiva 2000/13/CE utilizate efectiv 
pentru produse lactate.

(b) denumirile în sensul articolului 5 din 
Directiva 2000/13/CE utilizate efectiv 
pentru produse lactate.

Or. en

Amendamentul 163
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 2214
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Propunere de regulament
Anexa VI – partea V – secțiunea II

Textul propus de Comisie Amendamentul

II Definiții II Definiții
1. „carne de pasăre” înseamnă carne de 
pasăre adecvată consumului uman, care nu 
a fost tratată decât la rece;

1. „carne de pasăre” înseamnă carne de 
pasăre adecvată consumului uman, care nu 
a fost tratată decât la rece;

2. „carne proaspătă de pasăre” înseamnă 
carne de pasăre neîntărită în niciun 
moment prin procesul de răcire înainte de a 
fi păstrată la o temperatură de cel puțin -
2 °C și de cel mult + 4 °C. Cu toate 

acestea, statele membre pot stabili cerințe 
ușor diferite în ceea ce privește 
temperatura referitoare la intervalul minim 
necesar pentru tranșarea și manipularea 
cărnii proaspete de pasăre în magazinele cu 
amănuntul sau în incinte adiacente 
punctelor de vânzare, unde tranșarea și 
manipularea sunt efectuate exclusiv în 
vederea vânzării directe, la fața locului, 
către consumator;

2. „carne proaspătă de pasăre” înseamnă 
carne de pasăre neîntărită în niciun 
moment prin procesul de răcire înainte de a 
fi păstrată la o temperatură de cel puțin -
2 °C și de cel mult + 4 °C. Cu toate 

acestea, statele membre pot stabili cerințe 
ușor diferite în ceea ce privește 
temperatura referitoare la intervalul minim 
necesar pentru tranșarea și manipularea 
cărnii proaspete de pasăre în magazinele cu 
amănuntul sau în incinte adiacente 
punctelor de vânzare, unde tranșarea și 
manipularea sunt efectuate exclusiv în 
vederea vânzării directe, la fața locului, 
către consumator;

3. „carne de pasăre congelată” înseamnă 
carne de pasăre care trebuie să fie 
congelată cât mai curând posibil în limitele 
procedurilor normale de sacrificare și care 
trebuie păstrată permanent la o temperatură 
de cel mult – 12°C;

3. „carne de pasăre congelată” înseamnă 
carne de pasăre care trebuie să fie 
congelată cât mai curând posibil în limitele 
procedurilor normale de sacrificare și care 
trebuie păstrată permanent la o temperatură 
de cel mult – 12°C;

4. „carne de pasăre congelată rapid” 
înseamnă carne de pasăre care trebuie 
păstrată permanent la o temperatură de cel 
mult - 18°C în limitele toleranțelor 
prevăzute de Directiva 89/108/CEE a 
Consiliului.

4. „carne de pasăre congelată rapid” 
înseamnă carne de pasăre care trebuie 
păstrată permanent la o temperatură de cel 
mult - 18°C în limitele toleranțelor 
prevăzute de Directiva 89/108/CEE a 
Consiliului.

5. „preparate din carne de pasăre” 
înseamnă carne de pasăre, inclusiv carne de 
pasăre care a fost secționată în fragmente, 
căreia i s-au adăugat produse alimentare, 
condimente sau aditivi sau care a fost 
supusă unei prelucrări insuficiente pentru a 
modifica în esență structura fibroasă a 
mușchilor;

5. „preparate din carne de pasăre” 
înseamnă carne de pasăre, inclusiv carne de 
pasăre care a fost secționată în fragmente, 
căreia i s-au adăugat produse alimentare, 
condimente sau aditivi sau care a fost 
supusă unei prelucrări insuficiente pentru a 
modifica în esență structura fibroasă a 
mușchilor;

6. „preparat din carne proaspătă de pasăre” 6. „preparat din carne proaspătă de pasăre” 
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înseamnă preparat de carne de pasăre 
pentru care s-a utilizat carne proaspătă de 
pasăre. 

înseamnă preparat de carne de pasăre 
pentru care s-a utilizat carne proaspătă de 
pasăre. 

Cu toate acestea, statele membre pot stabili 
cerințe ușor diferite de temperatură care 
trebuie aplicate pentru intervalul minim 
necesar și numai în măsura în care este 
necesar pentru facilitarea manipulării și 
tranșării efectuate în fabrică în timpul 
producerii preparatelor din carne proaspătă 
de pasăre.

Cu toate acestea, statele membre pot stabili 
cerințe ușor diferite de temperatură care 
trebuie aplicate pentru intervalul minim 
necesar și numai în măsura în care este 
necesar pentru facilitarea manipulării și a
tranșării efectuate în fabrică în timpul 
producerii preparatelor din carne proaspătă 
de pasăre.

7. „produs din carne de pasăre” înseamnă 
un produs din carne, astfel cum este definit 
la punctul 7.1 din anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 853/2004, pentru 
care s-a utilizat carne de pasăre.

7. „produs din carne de pasăre” înseamnă 
un produs din carne, astfel cum este definit 
la punctul 7.1 din anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 853/2004, pentru 
care s-a utilizat carne de pasăre.

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

Or. en

Amendamentul 164
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 431

Propunere de regulament
Anexa VI – partea V a (nouă)

Textul propus de Parlament

Partea Va. Ouă de găini din specia Gallus gallus

I. Domeniul de aplicare

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

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

(a) la locul de producție sau

(b) într-o piață publică locală sau prin vânzarea „din ușă în ușă” în regiunea de producție 
a statului membru respectiv.

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

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

II. Categoria de calitate și categoria de greutate 

1. Categorii de calitate pentru ouă:

– clasa A sau „proaspete”;
– clasa B.

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

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

III. Marcarea ouălor

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

Ouăle din clasa B se marchează cu codul producătorului și/sau cu orice altă indicație.

Statele membre pot excepta de la această cerință ouăle din clasa B în cazul în care ouăle 
respective sunt comercializate exclusiv pe teritoriul propriu.

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

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

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

Or. en
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Amendamentul 165
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 432 și 433

Propunere de regulament
Anexa VI – partea VI

Textul propus de Comisie Amendamentul

Partea VI. Materii grase tartinabile Partea VI. Materii grase tartinabile

I. Denumirea comercială
Produsele menționate la articolul 60 nu pot 
fi livrate sau cedate consumatorului final 
fără a fi prelucrate, direct sau prin 
intermediul restaurantelor, spitalelor, 
cantinelor sau prin intermediul altor unități 
similare, decât dacă ele corespund 
cerințelor menționate în anexă.

Produsele menționate la articolul 60 nu pot 
fi livrate sau cedate consumatorului final 
fără a fi prelucrate, direct sau prin 
intermediul restaurantelor, spitalelor, 
cantinelor sau prin intermediul altor unități 
similare, decât dacă ele corespund 
cerințelor menționate în anexă.

Denumirile comerciale ale acestor produse 
trebuie să fie cele menționate în prezenta 
parte.

Denumirile comerciale ale acestor produse 
sunt cele menționate în prezenta parte.

Denumirile comerciale de mai jos trebuie
rezervate produselor definite în prezenta 
parte, care intră sub incidența următoarelor 
coduri NC și având un conținut de grăsime 
de cel puțin 10 %, dar mai mic de 90 % din 
greutate:

Denumirile comerciale de mai jos sunt
rezervate produselor definite în prezenta 
parte, care intră sub incidența următoarelor 
coduri NC și având un conținut de grăsime 
de cel puțin 10 %, dar mai mic de 90 % din 
greutate:

(a) grăsimi din lapte care intră sub 
incidența codurilor NC 0405 și ex2106;

(a) grăsimi din lapte care intră sub 
incidența codurilor NC 0405 și ex2106;

(b) grăsimi care intră sub incidența codului 
NC ex1517;

(b) grăsimi care intră sub incidența codului 
NC ex1517;

(c) grăsimi compuse din produse vegetale 
și/sau animale care intră sub incidența 
codurilor NC ex 1517 și ex 2106.

(c) grăsimi compuse din produse vegetale 
și/sau animale care intră sub incidența 
codurilor NC ex 1517 și ex 2106.

Conținutul de grăsime cu excluderea sării 
trebuie să fie cel puțin egal cu două treimi 
din materia uscată.

Conținutul de grăsime cu excluderea sării 
este cel puțin egal cu două treimi din 
materia uscată.

Totuși, aceste denumiri comerciale se 
aplică exclusiv produselor care rămân 
solide la o temperatură de 20ºC și care se 
utilizează pentru tartinare.

Totuși, aceste denumiri comerciale se 
aplică exclusiv produselor care rămân 
solide la o temperatură de 20ºC și care se 
utilizează pentru tartinare.

Aceste definiții nu se aplică: Aceste definiții nu se aplică:

(a) denumirii produselor a căror natură (a) denumirii produselor a căror natură 
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exactă reiese clar din utilizarea tradițională 
și/sau dacă denumirile sunt în mod clar 
utilizate pentru a descrie o calitate 
caracteristică a produsului;

exactă reiese clar din utilizarea tradițională 
și/sau dacă denumirile sunt în mod clar 
utilizate pentru a descrie o calitate 
caracteristică a produsului;

(b) produselor concentrate (unt, margarină, 
amestecuri) cu un conținut de grăsime mai 
mare sau egal cu 90 %.

(b) produselor concentrate (unt, margarină, 
amestecuri) cu un conținut de grăsime mai 
mare sau egal cu 90 %.

II. Terminologie
1. Termenul „tradițional” poate fi utilizat 
împreună cu denumirea „unt” prevăzută 
în anexă partea A punctul 1, dacă 
produsul este obținut direct din lapte sau 
smântână.
În sensul prezentului punct, „smântână” 
reprezintă produsul obținut din lapte sub 
forma unei emulsii de tipul ulei-în-apă, cu 
un conținut minim de grăsime lactată de 
10 %.
2. Pentru produsele menționate în anexă 
se interzice utilizarea termenilor care 
indică, implică sau sugerează alt conținut 
de grăsime decât cel prevăzut în anexă.
3. Prin derogare de la punctul 2 și în
completare:
(a) termenul „conținut redus de grăsime” 
poate fi utilizat pentru produsele 
menționate în anexă care au un conținut 
de grăsime cuprins între 41 % și 62 %;
(b) termenii „conținut scăzut de grăsime” 
sau „conținut foarte mic de grăsime” pot 
fi utilizați pentru produsele menționate în 
anexă care au un conținut de grăsime de 
cel mult 41 %.
Termenii „conținut redus de grăsime” și 
„conținut scăzut de grăsime” sau 
„conținut foarte mic de grăsime” pot 
totuși înlocui termenii „3/4 grăsime” sau 
„1/2 grăsime” utilizați în anexă.

Or. en
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Amendamentul 166
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 2222-2224

Propunere de regulament
Anexa VII

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA VII ANEXA VII
PRACTICILE OENOLOGICE 

MENȚIONATE LA ARTICOLUL 62
PRACTICILE OENOLOGICE 

MENȚIONATE LA ARTICOLUL 62
Partea I Partea I

Îmbogățirea, acidifierea și dezacidifierea 
în anumite zone viticole

Îmbogățirea, acidifierea și dezacidifierea 
în anumite zone viticole

[...] [...] 

C. Acidificare și dezacidificare C. Acidificare și dezacidificare
1. Strugurii proaspeți, mustul de struguri, 
mustul de struguri parțial fermentat, vinul 
nou aflat încă în fermentație și vinul pot 
face obiectul:

1. Strugurii proaspeți, mustul de struguri, 
mustul de struguri parțial fermentat, vinul 
nou aflat încă în fermentație și vinul pot 
face obiectul:

(a) unei dezacidificări în zonele viticole A, 
B și C I;

(a) unei dezacidificări în zonele viticole A, 
B și C I;

(b) unei acidificări și al unei dezacidificări 
în zonele viticole C I, C II și C III (a), fără 
a aduce atingere dispozițiilor de la 
punctul 7 din prezenta secțiune; sau

(b) unei acidificări și al unei dezacidificări 
în zonele viticole C I, C II și C III (a), fără 
a aduce atingere dispozițiilor de la 
punctul 7 din prezenta secțiune; sau

(c) unei acidificări în zona viticolă C III 
(b).

(c) unei acidificări în zona viticolă C III 
(b).

2. Acidificarea produselor, altele decât 
vinul, menționate la punctul 1, se poate 
face doar până la limita maximă de 
1,50 g/l, exprimată în acid tartric, sau 
20 miliechivalenți pe litru.

2. Acidificarea produselor, altele decât 
vinul, menționate la punctul 1, se poate 
face doar până la limita maximă de 
1,50 g/l, exprimată în acid tartric, sau 
20 miliechivalenți pe litru.

3. Acidificarea vinurilor se poate face doar 
până la limita maximă de 2,50 g/l, 
exprimată în acid tartric, sau 
33,3 miliechivalenți pe litru.

3. Acidificarea vinurilor se poate face doar 
până la limita maximă de 2,50 g/l, 
exprimată în acid tartric, sau 
33,3 miliechivalenți pe litru.

4. Dezacidificarea vinurilor se poate face 
doar până la limita maximă de 1 g/l, 
exprimată în acid tartric, sau 
13,3 miliechivalenți pe litru.

4. Dezacidificarea vinurilor se poate face 
doar până la limita maximă de 1 g/l, 
exprimată în acid tartric, sau 
13,3 miliechivalenți pe litru.
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5. Mustul de struguri destinat concentrării 
poate face obiectul unei dezacidificări 
parțiale.

5. Mustul de struguri destinat concentrării 
poate face obiectul unei dezacidificări 
parțiale.

6. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
punctului 1, în anii cu condiții climatice 
excepționale, statele membre pot autoriza 
acidificarea produselor menționate la 
punctul 1 din zonele viticole A și B în 
condițiile menționate la punctele 2 și 3 din 
prezenta secțiune.

6. Fără a aduce atingere dispozițiilor 
punctului 1, în anii cu condiții climatice 
excepționale, statele membre pot autoriza 
acidificarea produselor menționate la 
punctul 1 din zonele viticole A și B în 
condițiile menționate la punctele 2 și 3 din 
prezenta secțiune.

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

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

D. Procedee D. Procedee

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

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

2. Concentrarea vinurilor trebuie să aibă
loc în zona viticolă în care au fost recoltați 
strugurii proaspeți utilizați.

2. Concentrarea vinurilor are loc în zona 
viticolă în care au fost recoltați strugurii 
proaspeți utilizați.

3. Acidificarea și dezacidificarea vinurilor 
nu pot avea loc decât în întreprinderea de 
vinificare și în zona viticolă în care au fost 
recoltați strugurii utilizați pentru fabricarea 
vinului respectiv.

3. Acidificarea și dezacidificarea vinurilor 
au loc doar în întreprinderea de vinificare 
și în zona viticolă în care au fost recoltați 
strugurii utilizați pentru fabricarea vinului 
respectiv.

4. Fiecare procedeu menționat la 
punctele 1, 2 și 3 trebuie declarat 
autorităților competente. Aceeași dispoziție 

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

pentru cantitățile de must de struguri 
concentrat, must de struguri concentrat 
rectificat sau zaharoză deținute, pentru 
practicarea profesiei, de persoanele fizice 
sau juridice ori de grupuri de persoane, în 
special de producători, îmbuteliatori, 
prelucrători, precum și de comercianți, în 
același timp și în același loc ca strugurii 
proaspeți, mustul de struguri, mustul de 
struguri parțial fermentat sau vinul în vrac. 
Cu toate acestea, declararea acestor 
cantități poate fi înlocuită prin înscrierea 
lor într-un registru de intrări și de utilizare.

5. Fiecare dintre procedeele menționate în 
secțiunile B și C trebuie înscris în 
documentul de însoțire menționat la 
articolul 103, în baza căruia circulă 
produsele astfel tratate.

5. Fiecare dintre procedeele menționate în 
secțiunile B și C este înscris în documentul 
de însoțire menționat la articolul 103, în 
baza căruia circulă produsele astfel tratate.

6. Aceste procedee nu pot fi efectuate, sub 
rezerva derogărilor motivate de condiții 
climatice excepționale:

6. Aceste procedee nu sunt efectuate, sub 
rezerva derogărilor motivate de condiții 
climatice excepționale:

(a) în zona viticolă C după 1 ianuarie; (a) în zona viticolă C după 1 ianuarie;

(b) în zonele viticole A și B după 16 martie 
și acestea se efectuează numai pentru 
produsele provenite din recolta de struguri 
imediat precedentă acestor date.

(b) în zonele viticole A și B după 16 martie 
și acestea se efectuează numai pentru 
produsele provenite din recolta de struguri 
imediat precedentă acestor date.

7. Fără a aduce atingere punctului 6, 
concentrarea prin răcire, acidificarea și 
dezacidificarea vinurilor se pot face pe tot 
parcursul anului.

7. Fără a aduce atingere punctului 6, 
concentrarea prin răcire, acidificarea și 
dezacidificarea vinurilor se pot face pe tot 
parcursul anului.

Or. en

Amendamentul 167
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 434

Propunere de regulament
Anexa VII a (nouă)
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Textul propus de Parlament

ANEXA VIIa
MENȚIUNI REZERVATE FACULTATIVE

Categoriile de produse
(referire la clasificarea din 
Nomenclatura combinată)

Mențiunea rezervată facultativă Act care stabilește mențiunea și 
condițiile de utilizare

carne de pasăre
(NC 0207, NC 0210)

furajate cu Articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 543/2008

crescute în spații închise –
sistem extensiv
crescute în aer liber
creștere tradițională în aer liber
vârsta la sacrificare
durata perioadei de îngrășare

ouă
(NC 0407)

proaspete Articolul 12 din Regulamentul (CE) 
nr. 589/2008

extra sau extra proaspete Articolul 14 din Regulamentul (CE) 
nr. 589/2008

indicarea modului de nutriție a 
găinilor ouătoare

Articolul 15 din Regulamentul (CE) 
nr. 589/2008

miere
(NC 0409)

origine florală sau vegetală Articolul 2 din 
Directiva 2001/110/CE

origine regională
origine topografică
criterii calitative specifice

ulei de măsline
(NC 1509)

prima presare la rece Articolul 5 din Regulamentul (CE) 
nr. 1019/2002

extracție la rece
aciditate 
picant
aromă: copt sau verde
amar
intens
mediu
slab
bine echilibrat
ulei dulce

lapte și produse lactate 
(NC 04)

unt tradițional Regulamentul (UE) nr. [regulament 
privind organizarea comună a 
piețelor], anexa VI partea VI

grăsimi tartinabile
(NC 0405 și ex 2106, NC ex 1517, 
NC ex 1517 și ex 2106)

conținut redus de grăsimi Regulamentul (UE) nr. [regulament 
privind organizarea comună a 
piețelor], anexa VI partea VI 

slab

conținut scăzut de grăsimi

Or. en
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Amendamentul 168
Michel Dantin
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 70

Textul propus de Comisie Amendamentul

(70) Pentru a garanta o protecție adecvată 
și a asigura că autoritățile competente și 
operatorii economici nu sunt afectați de 
aplicarea prezentului regulament în ceea 
ce privește denumirile de vinuri cărora li 
s-a acordat protecție înainte de 
1 august 2009, trebuie să se acorde 
Comisiei competența de a adopta anumite 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește adoptarea unor 
restricții referitoare la denumirea 
protejată și dispoziții tranzitorii privind 
denumirile vinurilor recunoscute de 
statele membre ca denumiri de origine 
sau ca indicații geografice până la 
1 august 2009, procedura preliminară la 
nivel național, vinurile introduse pe piață 
sau etichetate înainte de o anumită dată și 
modificări ale caietelor de sarcini ale 
produselor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 169
Michel Dantin
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 77

Textul propus de Comisie Amendamentul

(77) Este necesar să se stabilească anumite 
practici oenologice și restricții asociate 
producției de vin, în special în ceea ce 

(77) Este necesar să se stabilească anumite 
practici oenologice și restricții asociate 
producției de vin, în special în ceea ce 
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privește cupajul și utilizarea anumitor 
tipuri de must de struguri, suc de struguri și 
struguri proaspeți originari din țări terțe. 
Pentru a respecta standardele 
internaționale, pentru practicile 
oenologice suplimentare, Comisia trebuie
să se bazeze, ca regulă generală, pe 
practicile oenologice recomandate de 
Organizația Internațională a Viei și Vinului 
(OIV).

privește cupajul și utilizarea anumitor 
tipuri de must de struguri, suc de struguri și 
struguri proaspeți originari din țări terțe. 
Pentru a respecta standardele internaționale 
Comisia ar trebui să se bazeze, ca regulă 
generală, pe practicile oenologice 
recomandate de Organizația Internațională 
a Viei și Vinului (OIV) atunci când 
prezintă propuneri referitoare la practici 
oenologice suplimentare.

Or. en

Amendamentul 170
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 42, 491, 492 și 494

Propunere de regulament
Considerentul 84 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84a) Pentru a le permite producătorilor 
de sfeclă să încheie perioada de adaptare 
la reforma profundă realizată în 2006 în 
sectorul zahărului și pentru a continua 
eforturile de creștere a competitivității 
depuse de atunci, actualul regim de cote 
ar trebui să fie prelungit până la sfârșitul 
anului de comercializare 2019/2020. În 
acest context, Comisia ar trebui să aibă 
posibilitatea de a atribui cote de producție 
statelor membre care au renunțat la toate 
cotele lor în 2006.

Or. en

Amendamentul 171
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 42 și 491-496
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Propunere de regulament
Considerentul 84 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84b) Tensiunile considerabile recurente 
observate pe piața europeană a zahărului 
impun instituirea unui mecanism care, 
atât timp cât este necesar, introduce pe 
piața internă zahăr peste cotă în aceleași 
condiții ca în cazul zahărului căruia i se 
aplică o cotă. În același timp, acest 
mecanism ar trebui să permită efectuarea 
unor importuri suplimentare fără taxe 
pentru a asigura că piața zahărului din 
UE dispune de materie primă suficientă și 
pentru a menține echilibrul structural al 
acestei piețe.

Or. en

Amendamentul 172
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentele 43, 497 și 498

Propunere de regulament
Considerentul 84 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84c) În vederea eliminării definitive a 
sistemului de contingente după 2020, 
Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului și Consiliului, până la 
1 iulie 2018, un raport privind procedurile 
corespunzătoare de încheiere a sistemului 
existent de contingente și viitorul 
sectorului după eliminarea cotelor 
în 2020, însoțit de propunerile necesare 
pregătirii întregului sector pentru ceea ce 
va urma după 2020. De asemenea, 
Comisia ar trebui să prezinte, înainte de 
31 decembrie 2014, un raport privind 
funcționarea lanțului de aprovizionare în 
sectorul zahărului din UE.
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Amendamentul 173
Michel Dantin
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 107

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(107) La exportul către țări terțe, 
restituirile calculate pe baza diferenței 
dintre prețurile practicate în Uniune și cele 
practicate pe piața mondială și cuprinse în 
limitele fixate de angajamentele asumate în 
cadrul OMC ar trebui să fie menținute ca 
instrument de gestionare a crizelor pentru
anumite produse reglementate de prezentul 
regulament, până când viitorul acestui 
instrument va fi decis în cadrul OMC pe 
baza principiului reciprocității. Prin 
urmare, rubrica bugetară pentru 
restituirile la export ar trebui să fie 
stabilită provizoriu la zero. Atunci când 
sunt utilizate, restituirile la export ar 
trebui să fie supuse unor limite exprimate 
în termeni de valoare și cantitate și nu ar 
trebui să pună în pericol dezvoltarea 
sectoarelor agricole și a economiilor 
țărilor în curs de dezvoltare.

Or. en

Amendamentul 174
Michel Dantin
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 133

Textul propus de Comisie Amendamentul

(133) Pentru a reacționa în mod eficient și 
concret la amenințările de perturbare a

(133) Pentru a reacționa în mod eficient și 
concret la perturbările pieței cauzate de 
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pieței cauzate de creșteri sau scăderi 
semnificative de preț pe piețele interne ori 
externe sau de orice alți factori care 
influențează piața, trebuie să se acorde 
Comisiei competența de a adopta anumite 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește măsurile necesare 
pentru sectorul în cauză, inclusiv, dacă este 
necesar, măsuri care să extindă sau să 
modifice domeniul de aplicare, durata sau 
alte aspecte ale altor măsuri prevăzute în 
cadrul prezentului regulament sau să 
suspende taxele la import, în totalitate sau 
parțial, inclusiv pentru anumite cantități 
și/sau perioade. 

creșteri sau scăderi semnificative de preț pe 
piețele interne ori externe sau de creșterea 
substanțială a costurilor de producție ori 
de orice alți factori care influențează piața, 
în cazul în care este posibil ca situația 
respectivă să continue sau să se 
deterioreze, ar trebui să se acorde Comisiei 
competența de a adopta anumite acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
ceea ce privește măsurile necesare pentru 
sectorul în cauză, inclusiv, dacă este 
necesar, măsuri care să extindă sau să 
modifice domeniul de aplicare, durata sau 
alte aspecte ale altor măsuri prevăzute în 
cadrul prezentului regulament sau să 
suspende taxele la import, în totalitate sau 
parțial, inclusiv pentru anumite cantități 
și/sau perioade.

Or. en

Amendamentul 175
Michel Dantin
Amendament de compromis

Propunere de regulament
Considerentul 140

Textul propus de Comisie Amendamentul

(140) Utilizarea unei proceduri de urgență 
trebuie rezervată pentru cazurile 
excepționale în care aceasta se dovedește 
necesară pentru a reacționa în mod eficient 
și concret în fața riscului de perturbare a
pieței sau atunci când au loc perturbări 
ale pieței. Recurgerea la o procedură de 
urgență trebuie justificată, iar cazurile în 
care se impune utilizarea unei astfel de 
proceduri trebuie precizate.

(140) Procedura de urgență ar trebui să fie 
utilizată pentru a reacționa în mod eficient 
și concret la anumite perturbări ale pieței, 
precum și la dăunători, boli ale 
animalelor și plantelor, pierderea 
încrederii consumatorilor ca urmare a 
unor riscuri pentru sănătatea publică, 
sănătatea animalelor sau a plantelor sau 
pentru a soluționa probleme specifice.
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Amendamentul 176
Michel Dantin
Amendament de compromis care înlocuiește amendamentul 76

Propunere de regulament
Considerentul 143

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(143) Comisia ar trebui să adopte acte de 
punere în aplicare aplicabile imediat, în 
cazuri justificate în mod corespunzător, 
dacă acest lucru este necesar din motive de 
maximă urgență, privind adoptarea, 
modificarea sau revocarea unor măsuri de 
protecție ale Uniunii, suspendarea utilizării 
prelucrării sub control vamal sau a 
regimului de perfecționare activă sau 
pasivă, dacă se impune o reacție imediată 
la situația de pe piață.
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