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Amendamentul 1
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Propunerile Comisiei ar trebui să 
asigure o reformă a politicii agricole 
comune, care este indispensabilă pentru 
conservarea agriculturii europene și a 
zonelor rurale.

Or. pt

Amendamentul 2
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Comisia ar trebui să ia în considerare 
o reglementare în amonte a piețelor, care 
să țină cont de participarea la activitățile 
agricole în diferitele zone ale UE.

Or. pt

Amendamentul 3
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Este esențial să se reechilibreze 
raportul de putere în favoarea 
producătorilor în cadrul lanțului 
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producției alimentare.

Or. pt

Amendamentul 4
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Politica comercială a UE ar trebui să 
ia în considerare activitățile agricole 
desfășurate în diferitele regiuni ale 
Uniunii.

Or. pt

Amendamentul 5
Nikos Chrysogelos

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este deosebit de important ca Comisia 
să realizeze consultările adecvate în timpul 
lucrărilor pregătitoare, inclusiv 
consultarea experților. Comisia, în 
momentul pregătirii și al elaborării actelor 
delegate, trebuie să garanteze transmiterea 
simultană, promptă și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și Consiliu.

(2) Este deosebit de important ca Comisia 
să realizeze consultări adecvate în toate 
etapele de pregătire, punere în aplicare, 
monitorizare și evaluare, inclusiv 
consultarea experților. Participarea 
publicului ar trebui să fie menținută la 
nivel local, regional, național și european.
Comisia, în momentul pregătirii și al 
elaborării actelor delegate, ar trebui să 
garanteze transmiterea simultană, promptă 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu.

Or. en
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Amendamentul 6
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Ar trebui să se aibă în vedere 
obiectivele stabilite de Comisia 
Europeană pentru viitoarea politică 
agricolă comună în ceea ce privește 
gestionarea durabilă a resurselor 
naturale, securitatea alimentară, prezența 
agriculturii în toate teritoriile europene, 
dezvoltarea regională echilibrată, 
competitivitatea agriculturii europene și 
simplificarea PAC.

Or. pt

Amendamentul 7
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Politica agricolă comună, așa cum 
este prevăzută de Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, ar trebui 
să favorizeze un nivel de trai echitabil 
pentru populația agricolă, comparabil cu 
nivelul de care se bucură restul societății. 
Acest obiectiv ar trebui să fie susținut de 
măsuri de stabilizare a piețelor, pentru a 
garanta un preț constant pentru 
producători, asigurând în același timp 
prețuri rezonabile pentru consumatori.

Or. pt
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Amendamentul 8
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) Propunerea Comisiei ar trebui să țină 
cont de competitivitatea exploatațiilor 
mici și mijlocii, a zonelor cu constrângeri 
naturale și a regiunilor insulare, precum 
și a anumitor producții vulnerabile.

Or. pt

Amendamentul 9
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 5 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5d) Simplificarea normelor 
administrative de punere în aplicare a 
politicii agricole comune este deosebit de 
importantă pentru fermieri, însă această 
simplificare nu ar trebui să se traducă 
printr-o uniformizare prea accentuată a 
criteriilor care trebuie avute în vedere, 
care ar ignora particularitățile locale și 
regionale.

Or. pt

Amendamentul 10
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 14
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(14) După caz, pentru fiecare sector în 
cauză, având în vedere practica și 
experiența acumulate în cadrul OCP 
anterioare, schema de intervenție ar trebui
să fie disponibilă și deschisă, cu condiția 
ca necesitatea activării sale să fie 
evidentă, fie cu titlu permanent, fie în 
funcție de prețurile de piață.

Or. pt

Amendamentul 11
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Se solicită Comisiei ca, după aflarea 
rezultatelor noilor analize de impact, să își 
reanalizeze propunerea de eliminare a 
diverselor sisteme de cote și drepturi de 
producție (pentru zahăr, lapte și drepturi 
de plantare pentru sectorul viticol), în 
special în zonele defavorizate și mai ales 
în zonele montane.

Or. pt

Amendamentul 12
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 14 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14b) Se solicită Comisiei să mențină 
mecanismele de preferință comunitară și 
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să favorizeze mecanismele de intervenție 
și de depozitare (publice și private).

Or. pt

Amendamentul 13
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 14 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14c) Fondul european de ajustare la 
globalizare nu poate răspunde în mod 
adecvat la consecințele acordurilor 
comerciale privind sectorul agricol. 
Aceste răspunsuri și alocarea bugetară 
aferentă ar trebui să fie transferate în 
domeniul de aplicare a politicii agricole 
comune și la rubrica bugetară aferentă 
acesteia.

Or. pt

Amendamentul 14
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(25) Consumul de fructe, legume și 
produse lactate în rândul copiilor ar trebui 
să fie încurajat, inclusiv prin creșterea 
durabilă a proporției acestor produse în 
alimentația copiilor, în etapa în care se 
formează obiceiurile lor alimentare. Ar 
trebui, prin urmare, să se promoveze
ajutorul din partea Uniunii pentru 
finanțarea sau cofinanțarea furnizării de 
astfel de produse către copiii din instituțiile 
de învățământ, favorizând, în același timp, 
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o aprovizionare bazată pe produsele de 
sezon și pe un lanț scurt de aprovizionare.

Or. it

Amendamentul 15
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Considerentul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(30) Finanțarea din partea Uniunii trebuie 
să încurajeze organizațiile de operatori 
agreate să elaboreze programe de lucru în 
vederea ameliorării calității producției de 
ulei de măsline și de măsline de masă. În 
acest context, prezentul regulament trebuie
să prevadă ca sprijinul Uniunii să fie alocat 
în funcție de prioritatea activităților 
întreprinse în cadrul respectivelor 
programe de lucru. Activitățile în cauză 
trebuie totuși limitate la cele mai utile 
dintre ele, iar cofinanțarea trebuie 
introdusă pentru a ameliora calitatea 
acestor programe.

(30) Finanțarea din partea Uniunii trebuie 
să încurajeze organizațiile de operatori 
agreate să elaboreze programe de lucru în 
vederea ameliorării calității producției de 
ulei de măsline și de măsline de masă, mai 
ales în regiunile din statele situate în 
partea de sud a Uniunii, specializate în 
această producție. În acest context, 
prezentul regulament ar trebui să prevadă 
ca sprijinul Uniunii să fie alocat în funcție 
de prioritatea activităților întreprinse în 
cadrul respectivelor programe de lucru. 
Activitățile în cauză ar trebui totuși 
limitate la cele mai utile dintre ele, iar 
cofinanțarea trebuie introdusă pentru a 
ameliora calitatea acestor programe.

Or. fr

Amendamentul 16
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) În regiunile în care organizația de 
producători din sectorul fructelor și 
legumelor este slabă, trebuie autorizată 
acordarea unor contribuții financiare 

(37) În regiunile în care organizația de 
producători din sectorul fructelor și 
legumelor este slabă, în special în 
regiunile montane, insulare sau în 



PE496.469v01-00 10/53 AM\913428RO.doc

RO

naționale suplimentare. În cazul statelor 
membre care sunt dezavantajate în mod 
deosebit pe plan structural, contribuțiile 
respective trebuie să fie rambursate de 
Uniune.

regiunile statelor din sudul Uniunii, 
afectate în mod deosebit de schimbări 
climatice, precum seceta, ar trebui
autorizată acordarea unor contribuții 
financiare naționale suplimentare. În cazul 
statelor membre care sunt dezavantajate în 
mod deosebit pe plan structural și afectate 
de contextul crizei economice și sociale 
actuale, contribuțiile respective ar trebui
să fie rambursate de Uniune.

Or. fr

Amendamentul 17
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr
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Amendamentul 18
Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 19
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(54) Ținând seama de interesul 
consumatorilor de a obține informații 
adecvate și transparente referitoare la 
produse, ar trebui să fie posibil să se 
stabilească locul de proveniență agricolă, 
de la caz la caz în funcție de nivelul 
geografic adecvat, ținând cont de impactul 
pe care o informare incompletă și 
incorectă îl poate avea asupra rețelei 
economice și de producție a teritoriului în 
cauză și luând totodată în considerare 
particularitățile regionale anumitor 
sectoare, îndeosebi în cazul produselor 
agricole prelucrate.

Or. it
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Amendamentul 20
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 84 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 21
Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 84 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

După reformele din sectorul zahărului realizate în ultimul deceniu, în prezent este în vigoare 
un sistem de cote învechit, care nu satisface nevoile de pe piața europeană a zahărului. 
Europa este acum dependentă de importuri din țări terțe într-un sector de importanță 
strategică care stă la baza unei părți semnificative a sectorului alimentar.

Amendamentul 22
Seán Kelly

Propunere de regulament
Considerentul 85

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 23
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 91 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(91a) Cu scopul de a garanta accesul 
producătorilor la o parte corespunzătoare 
din veniturile distribuite în cadrul lanțului 
de aprovizionare cu produse alimentare, 
politicile Uniunii ar trebui să includă 
relațiile contractuale stabilite între 
producători și prelucrători și sectorul 
distribuției, cuprinzând toate relațiile 
contractuale existente de-a lungul 
lanțului în cadrul unei abordări 
cuprinzătoare, astfel încât să se poată 
atinge obiectivul unei participări 
echitabile.

Or. pt

Amendamentul 24
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 146

Textul propus de Comisie Amendamentul

(146) În conformitate cu Regulamentul 
(UE) nr. [COM (2010) 799], mai multe 
măsuri sectoriale, inclusiv cele referitoare 
la cotele de lapte și de zahăr și alte măsuri 
privind sectorul zahărului, restricțiile 
referitoare la plantarea viței-de-vie, 
precum și anumite ajutoare de stat vor 
expira la un interval rezonabil de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament. După abrogarea 
Regulamentului (CE) 

(146) Eliminarea mai multor regimuri de 
cote și de drepturi de producție (zahăr, 
lapte și drepturi de plantare a viței-de-vie) 
trebuie să fie evaluată în detaliu, ținându-
se seama de situația specifică a fiecărui 
sector vizat și de impactul acesteia în 
Uniune din punct de vedere sectorial și 
teritorial.
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nr. [COM(2010)799], dispozițiile relevante 
ar trebui să continue să se aplice până la 
expirarea schemelor în cauză.

Or. pt

Amendamentul 25
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 149

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 26
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 27
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) sectorul uleiului de măsline și al 
măslinelor de masă;

Or. it

Amendamentul 28
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 10 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. it
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Amendamentul 29
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 30
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. it

Amendamentul 31
Giommaria Uggias

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. it

Amendamentul 32
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 160, dacă este necesar pentru a 
asigura transparenței pieței, pentru a 
stabili condițiile în care Comisia poate 
decide să acorde ajutor pentru depozitarea 
privată a produselor enumerate la articolul 
16, ținând seama de prețurile medii de 
piață înregistrate în Uniune și de prețurile 
de referință ale produselor respective sau 
de necesitatea de a reacționa la o situație 
de pe piață deosebit de dificilă sau la 
evoluțiile economice în sectorul respectiv, 
în unul sau mai multe state membre.

(1) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 160, pentru a extinde actualul 
sistem obligatoriu de alocare automată a
ajutorului pentru depozitarea privată a 
produselor lactate la toate produsele 
agricole enumerate la articolul 16.

Or. en

Amendamentul 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 160, dacă este necesar pentru a 
asigura transparenței pieței, pentru a stabili 
condițiile în care Comisia poate decide să 
acorde ajutor pentru depozitarea privată a 

(1) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 160, dacă este necesar pentru a 
asigura transparenței pieței, pentru a stabili 
condițiile în care Comisia poate decide să 
acorde ajutor pentru depozitarea privată a 
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produselor enumerate la articolul 16, 
ținând seama de prețurile medii de piață 
înregistrate în Uniune și de prețurile de 
referință ale produselor respective sau de 
necesitatea de a reacționa la o situație de pe 
piață deosebit de dificilă sau la evoluțiile 
economice în sectorul respectiv, în unul 
sau mai multe state membre.

produselor enumerate la articolul 16, 
ținând seama de prețurile medii de piață 
înregistrate în Uniune și de prețurile de 
referință ale produselor respective sau de 
necesitatea de a reacționa la o situație de pe 
piață deosebit de dificilă și restrictivă sau 
la evoluțiile și situațiile economice care 
afectează în mod semnificativ producția și 
comercializarea în sectorul respectiv în 
regiunile Uniunii, în unul sau mai multe 
state membre.

Or. fr

Amendamentul 34
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate decide, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, să acorde 
ajutor pentru depozitarea privată pentru 
produsele enumerate la articolul 16, 
ținând cont de condițiile menționate la 
alineatul (1) din prezentul articol. Actele 
de punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 35
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia stabilește în avans, prin eliminat
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intermediul unor acte de punere în 
aplicare sau prin proceduri de licitație, 
ajutorul pentru depozitarea privată 
prevăzut la articolul 16. Actele de punere 
în aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 36
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate limita, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, 
acordarea ajutorului pentru depozitarea 
privată sau poate stabili ajutorul pentru 
depozitarea privată pentru fiecare stat 
membru sau pentru fiecare regiune a 
unui stat membru pe baza prețurilor medii 
de piață înregistrate. Actele de punere în 
aplicare respective sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 37
Giommaria Uggias

Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Cu ocazia elaborării strategiilor lor, 
statele membre întocmesc o listă a 
produselor din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 

(3) Cu ocazia elaborării strategiilor lor, 
statele membre întocmesc o listă a 
produselor din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
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prelucrate și al bananelor care vor fi 
eligibile în cadrul programelor lor. Totuși, 
respectiva listă nu include produse excluse 
prin măsurile adoptate de Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în temeiul 
articolului 22 alineatul (2) litera (a). Statele 
membre își selecționează produsele pe baza 
unor criterii obiective care pot include 
caracterul sezonier, disponibilitatea 
produsului și aspecte legate de mediu. În 
acest sens, statele membre pot acorda 
prioritate produselor originare din Uniune.

prelucrate și al bananelor care vor fi 
eligibile în cadrul programelor lor. Totuși, 
respectiva listă nu include produse excluse 
prin măsurile adoptate de Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în temeiul 
articolului 22 alineatul (2) litera (a). Statele 
membre își selecționează produsele pe baza 
unor criterii obiective care includ 
caracterul sezonier și disponibilitatea 
produsului și pot include aspecte legate de 
mediu. În acest sens, statele membre pot 
acorda prioritate produselor originare din 
Uniune, asigurându-se, totuși, că cel puțin 
50 % dintre acestea sunt produse la nivel 
local sau pe o rază de 180 km de la 
punctul de distribuție.

Or. it

Amendamentul 38
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 50 % în regiunile mai puțin dezvoltate; (a) 60 % în regiunile mai puțin dezvoltate;

Or. pt

Amendamentul 39
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 40 % în alte regiuni decât regiunile mai 
puțin dezvoltate;

(b) 50 % în alte regiuni decât regiunile mai 
puțin dezvoltate;

Or. pt
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Amendamentul 40
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 75 % în regiunile ultraperiferice 
menționate la articolul 349 din tratat;

(c) 85 % în regiunile ultraperiferice 
menționate la articolul 349 din tratat;

Or. pt

Amendamentul 41
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 65 % în insulele mici din Marea Egee, 
astfel cum sunt definite la articolul 1 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) 
nr. 1405/2006.

(d) 75 % în insulele mici din Marea Egee, 
astfel cum sunt definite la articolul 1 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) 
nr. 1405/2006.

Or. pt

Amendamentul 42
Seán Kelly

Propunere de regulament
Articolul 101 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 101a
Repartiția cotelor

(1) Cotele actuale naționale și regionale 
de fabricare a zahărului, izoglucozei și 
siropului de inulină se stabilesc în anexa 
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IIIb. O versiune revizuită a actualului 
regimului de cote este prelungită până la 
sfârșitul anului de comercializare 2019-
2020, în cazul în care aplicarea cotelor nu 
se încheie în 2015, conform planurilor. 
Sistemul revizuit le permite tuturor 
statelor membre să beneficieze de cotele 
de zahăr dacă doresc acest lucru. 
Sprijinul Uniunii este direcționat către 
extinderea industriei zahărului în Uniune, 
iar asistența trebuie să fie furnizată 
pentru costurile de demarare a procesării 
zahărului în statele membre.
(2) Statele membre atribuie o cotă fiecărei 
întreprinderi producătoare de zahăr, 
izoglucoză sau sirop de inulină aflată pe 
teritoriul lor și desemnată în conformitate 
cu articolul 101i.
(3) În cazul alocării unei cote unei 
întreprinderi producătoare de zahăr care 
deține mai multe unități de producție, 
statele membre iau măsurile considerate 
necesare pentru a ține seama în mod 
corespunzător de interesele producătorilor 
de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr.

Or. en

Amendamentul 43
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Partea II – titlul II – capitolul II – secțiunea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza rezultatelor analizelor de impact 
prevăzute pentru 31 decembrie 2012, 
privind încheierea regimului cotelor de 
lapte și eliminarea drepturilor de plantare 
în viticultură, Comisia va prezenta înainte 
de 30 iunie 2013 o propunere privind 
continuarea sau revizuirea procedurilor 
care vizează eliminarea cotelor și a 
drepturilor de plantare pentru sectorul 
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produselor lactate, cel viticol și cel al 
sfeclei.

Or. pt

Justificare

Mai multe studii de specialitate încearcă să demonstreze că suprimarea drepturilor de 
plantare (Etude sur les impacts socio-économiques et territoriaux de la libéralisation des 
droits de plantations viticoles – Studiu privind impactul socioeconomic și teritorial al 
liberalizării drepturilor de plantare în viticultură), AREV – MOISA, martie 2012) și a cotelor 
este sinonimă cu concentrarea producției în anumite teritorii, cu consecințe economice, 
teritoriale și ecologice evaluate greșit de Comisie.

Amendamentul 44
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Transferuri temporare
(1) Înainte de sfârșitul fiecărei perioade 
de 12 luni, statele membre autorizează, 
pentru perioada menționată, transferul 
temporar al unei părți din cotele 
individuale pe care producătorii care au 
dreptul la acestea nu intenționează să le 
folosească. Statele membre pot 
reglementa operațiunile de transfer în 
funcție de categoriile de producători sau 
de structurile producției de lapte, le pot 
limita la nivelul cumpărătorului sau în 
interiorul regiunilor, pot autoriza 
transferul total în cazurile menționate la 
articolul 105h alineatul (3) și pot 
determina în ce măsură persoana care 
efectuează transferul poate repeta 
operațiunile de transfer.
(2) Fiecare stat membru poate decide să 
nu pună în aplicare punctul (1), pe baza 
unuia sau a tuturor criteriilor următoare:
(a) necesitatea de a facilita schimbările și 
adaptările structurale;
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(b) necesități administrative imperioase.

Or. pt

Amendamentul 45
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – litera ej (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ej) Aprobarea
Activitatea cumpărătorului face obiectul 
unei aprobări prealabile a statului 
membru, potrivit criteriilor care urmează 
a fi stabilite de către Comisie prin acte 
delegate în temeiul articolului 160.
Condițiile care trebuie îndeplinite și datele 
care trebuie furnizate de producători, în 
cazul vânzărilor directe, sunt stabilite de 
către Comisie prin acte de punere în 
aplicare, în conformitate cu articolul 162 
alineatul (2).

Or. pt

Amendamentul 46
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – litera ek (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ek) Taxa pe excedent în cazul vânzărilor 
directe
(1) În cazul vânzărilor directe, contribuția 
producătorilor la plata taxei pe excedent 
este stabilită de statul membru, după ce a 
fost sau nu realocată partea neutilizată 
din cotele naționale afectate vânzărilor 
directe, la scară teritorială adecvată sau la 
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nivel național.
(2) Statele membre stabilesc baza de 
calcul a contribuției producătorului la 
taxa pe excedent datorată în funcție de 
cantitatea totală de lapte vândut, 
transferat sau utilizat la fabricarea 
produselor lactate vândute sau 
transferate, pe baza criteriilor stabilite de 
Comisie prin acte delegate în conformitate 
cu articolul 160.
(3) Pentru a stabili decontul final al taxei 
pe excedent, nu se ia în considerare nicio 
corecție privind conținutul de grăsimi.
(4) Comisia stabilește, prin acte de punere 
în aplicare în conformitate cu 
articolul 105v, modalitățile și data de 
plată a taxei pe excedent către organismul 
competent din statul membru în cauză.

Or. pt

Amendamentul 47
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – litera el (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(el) Sume excedentare sau neachitate
(1) Atunci când, în cazul livrărilor sau al 
vânzărilor directe, se constată că taxa pe 
excedent este plătibilă și contribuția 
percepută de la producători este
superioară taxei, statul membru poate:
(a) să aloce excedentul perceput, parțial 
sau integral, pentru finanțarea măsurilor 
prevăzute la articolul 105k alineatul (1) 
litera (a); și/sau
(b) să redistribuie taxa, parțial sau 
integral, producătorilor care:
– fac parte din categoriile prioritare 
stabilite de statul membru pe baza unor 



AM\913428RO.doc 27/53 PE496.469v01-00

RO

criterii obiective și într-un termen care 
urmează a fi stabilit de către Comisie; sau
– se află într-o situație excepțională care 
rezultă dintr-o dispoziție națională care
nu are nicio legătură cu regimul de cote 
pentru lapte și alte produse lactate 
stabilite în prezentul capitol.
(2) În cazul în care se stabilește că nicio 
taxă pe excedente nu este plătibilă, 
eventualele avansurile percepute de 
cumpărători sau de statul membru sunt 
rambursate cel târziu la sfârșitul 
următoarei perioade de 12 luni.
(3) În cazul în care un cumpărător nu și-a 
respectat obligația de colectare a 
contribuției producătorilor la taxa pe 
excedent conform articolului 105q, statul 
membru poate colecta sumele neplătite 
direct de la producători, fără a aduce 
atingere sancțiunilor pe care le poate 
aplica cumpărătorului vinovat.
(4) În cazul în care un producător sau un 
cumpărător nu respectă termenul de 
plată, statului membru i se va achita 
dobânzi de întârziere stabilite de către 
Comisie prin acte de punere în aplicare, 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).

Or. pt

Amendamentul 48
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – litera em (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(em) Competențe delegate
Pentru a garanta atingerea obiectivelor 
sistemului cotelor de lapte, în special în 
ceea ce privește calcularea și utilizarea 
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eficientă a cotelor individuale și 
colectarea și utilizarea taxei pe excedent, 
Comisia poate adopta, prin acte delegate 
adoptate în conformitate cu articolul 160, 
norme cu privire la:
(a) conversia temporară și definitivă a 
cotelor;
(b) utilizarea cotelor nefolosite;
(c) valoarea-limită pentru factorul de 
corecție al grăsimii;
(d) obligația producătorilor de a-și livra 
produsele către un cumpărător autorizat;
(e) criteriile de autorizare a 
cumpărătorilor de către statele membre;
(f) criteriile obiective de redistribuire a 
taxei suplimentare;
(g) adaptarea definiției conceptului de 
„vânzări directe”, ținând cont de definiția 
termenului „livrări”, prevăzută la 
articolul 105a litera (f).

Or. pt

Amendamentul 49
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – litera en (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(en) Competențe de punere în aplicare
Comisia poate stabili, prin acte de punere 
în aplicare adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2), norme cu 
privire la:
(a) conversia definitivă și divizarea cotelor 
naționale între livrări și vânzări directe, 
după notificarea statelor membre;
(b) stabilirea coeficientului pentru 
conținutul de grăsimi al cotelor 
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individuale și a coeficientului de corecție 
pentru grăsimi;
(c) stabilirea echivalentelor în lapte de 
către statele membre;
(d) procedura și termenul pentru 
aplicarea plății taxei suplimentare și 
pentru redistribuirea, reducerea sau 
anticiparea acesteia;
(e) aplicarea de dobânzi în cazul 
întârzierilor la plată;
(f) informarea producătorilor cu privire la 
noile definiții, comunicarea cotelor 
individuale și a taxei suplimentare;
(g) comunicarea și informarea cu privire 
la solicitările și acordurile referitoare la 
taxa suplimentară în cadrul sectorului;
(h) stabilirea unui model pentru 
declarațiile de livrări și vânzări directe;
(i) declarațiile care trebuie să fie 
efectuate, registrele care trebuie să fie 
ținute și informațiile care trebuie să fie 
comunicate de producători 
cumpărătorilor;
(j) controale ale livrărilor și vânzărilor 
directe.

Or. pt

Amendamentul 50
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eb) Transferuri de cote împreună cu 
terenuri
(1) Cotele individuale sunt transferate 
împreună cu exploatările către 
producătorii care le preiau atunci când 
sunt vândute, arendate, transmise prin 
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moștenire, anticipație de moștenire sau 
orice alt transfer care comportă efecte 
juridice comparabile pentru producători, 
în conformitate cu normele detaliate care 
urmează a fi stabilite de către statele 
membre în funcție de suprafețele utilizate 
pentru producția de lapte sau de alte 
criterii obiective și, după caz, de un acord 
între părți. Partea din cota care, după caz, 
nu este transferată împreună cu 
exploatația este adăugată la rezerva 
națională.
(2) În cazul în care respectivele cote au 
fost sau sunt transferate în conformitate 
cu alineatul (1) prin contracte de arendă 
sau prin alte mijloace care implică efecte 
juridice comparabile, statele membre pot 
decide, pe baza unor criterii obiective și 
pentru a se asigura că aceste cote sunt 
atribuite în mod exclusiv producătorilor, 
că respectivele cote nu sunt transferate 
împreună cu exploatația.
(3) În cazul în care terenul este transferat 
autorităților publice și/sau din motive de 
utilizare în interes public sau atunci când 
transferul se realizează în scopuri 
neagricole, statele membre se asigură că 
se iau măsurile necesare pentru 
protejarea intereselor legitime ale părților, 
în special măsuri care le permit 
producătorilor care cedează terenurile să 
continue producția de lactate, dacă 
doresc.
(4) În absența unui acord între părți, în 
cazul în care contractele de arendă 
urmează să expire fără posibilitatea de a 
fi prelungite în aceleași condiții, sau în 
situații care implică efecte juridice 
comparabile, cotele individuale sunt 
transferate integral sau parțial 
producătorilor care le preiau, în 
conformitate cu dispozițiile adoptate de 
statele membre, ținând cont de interesele 
legitime ale părților.

Or. pt
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Amendamentul 51
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ec) Măsuri speciale de transfer
(1) Pentru a realiza o restructurare 
corespunzătoare a producției de lapte sau 
pentru a îmbunătăți mediul, statele 
membre pot, conform modalităților 
stabilite de ele și ținând cont de interesele 
legitime ale părților:
(a) să acorde o indemnizație 
producătorilor care se angajează să 
abandoneze definitiv o parte sau întreaga 
producție de lapte, vărsată în una sau mai 
multe anuități, și să alimenteze rezerva 
națională cu cotele individuale astfel 
eliberate;
(b) să stabilească, pe baza unor criterii 
obiective, condițiile în care producătorii 
pot obține, la începutul unei perioade 
de 12 luni, contra plată, reafectarea de 
către autoritatea competentă sau de către 
organismul desemnat de aceasta, a cotelor 
individuale eliberate în mod definitiv la 
sfârșitul perioadei de 12 luni precedente 
de către alți producători, contra vărsării 
unei indemnizații egale plății menționate 
mai sus, într-una sau mai multe anuități;
(c) să centralizeze și să supravegheze 
transferurile de cote fără teren;
(d) să prevadă, în cazul unui transfer de 
terenuri destinat ameliorării mediului, 
punerea cotelor individuale în cauză la 
dispoziția producătorului care renunță la 
teren, în cazul în care acesta dorește să 
continue producția de lapte;
(e) să stabilească, pe baza unor criterii 
obiective, regiunile sau zonele de 
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colectare în interiorul cărora sunt 
autorizate, în scopul ameliorării structurii 
producției de lapte, transferurile definitive 
de cote fără transferul terenurilor 
corespondente;
(f) să autorizeze, pe baza unei cereri 
adresate de producător autorității 
competente sau unui organism desemnat 
de aceasta, în scopul ameliorării structurii 
producției de lapte la nivelul exploatației 
sau pentru a permite extensificarea 
producției, transferul definitiv al cotelor 
fără transferul terenului aferent sau 
viceversa.
(2) Alineatul (1) poate fi pus în aplicare la 
nivel național, la nivelul teritorial 
corespunzător sau în zonele de colectare.

Or. pt

Amendamentul 52
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – litera ed (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. pt

Amendamentul 53
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – litera ee (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. pt

Amendamentul 54
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – litera ef (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ef) Taxa pe excedent în cazul depășirii 
cotelor
(1) Se percepe o taxă pe excedentul de 
lapte și de alte produse lactate 
comercializate care depășesc cotele 
naționale stabilite în conformitate cu 
articolele 105a-105m. Taxa este stabilită 
la 27,84 EUR pentru 100 kg de lapte.
(2) Statele membre sunt răspunzătoare 
față de Comunitate pentru taxa pe 
excedent care rezultă din depășirea cotei 
naționale stabilite la nivel național și 
separat pentru livrări și vânzări directe și 
plătesc, în perioada 16 octombrie-
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30 noiembrie care urmează perioadei 
de 12 luni în cauză, 99 % din suma 
datorată către FEGA.
(3) Dacă taxa pe excedent menționată la 
alineatul (1) nu a fost plătită înainte de 
data fixată și după consultarea 
Comitetului pentru fondurile agricole, 
Comisia deduce o sumă echivalentă taxei 
pe excedent neachitate din plățile lunare, 
în sensul articolului XXX din 
Regulamentul (CE) nr. XXX 
[regulamentul orizontal]. Înainte de a lua 
decizia, Comisia avertizează statul 
membru în cauză, care își exprimă 
punctul de vedere în termen de o 
săptămână. Nu se aplică articolul XXX 
din Regulamentul (CE) nr. XXX 
[regulamentul orizontal].
(4) Comisia stabilește, prin acte de punere 
în aplicare adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2), normele de 
executare a prezentului articol.

Or. pt

Amendamentul 55
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – litera eg (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eg) Contribuția producătorilor la taxa pe 
excedent datorată
Taxa pe excedent se împarte integral, în 
conformitate cu articolele 105p și 105s, 
între producătorii care au contribuit la 
fiecare depășire a cotelor naționale 
menționate la articolul 105a alineatul (2).
Fără a aduce atingere articolului 105p și 
articolului 105s alineatul (1), producătorii 
au obligația față de statele membre de a-și 
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plăti contribuția la taxa pe excedent 
datorată, calculată conform 
articolelor 105e, 105f și 105p, pentru 
simplul fapt că au depășit cota sau cotele 
disponibile.

Or. pt

Amendamentul 56
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – litera eh (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(eh) Taxa pe excedent aplicată livrărilor
(1) Pentru a stabili cuantumul final al 
taxei pe excedent, cantitățile livrate de 
fiecare producător sunt mărite sau 
micșorate astfel încât să reflecte 
eventualele diferențe între conținutul real 
de grăsimi și conținutul de grăsimi de 
referință, utilizând coeficienți și în 
condiții ce urmează a fi stabilite de către 
Comisie, prin acte de punere în aplicare 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).
(2) La nivel național, taxa pe excedent se 
calculează pe baza sumei livrărilor, 
ajustată în conformitate cu primul 
paragraf.
(3) Contribuția fiecărui producător la 
plata taxei pe excedent se stabilește prin 
decizia statului membru, după ce orice 
parte neutilizată din cota națională 
alocată livrărilor a fost sau nu realocată, 
proporțional cu cotele individuale ale 
fiecărui producător sau conform 
criteriilor obiective care trebuie stabilite 
de către statele membre:
(a) la nivel național, pe baza cantității 
produse în excedent față de cota fiecărui 
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producător; sau
(b) mai întâi, la nivelul cumpărătorului, 
iar apoi, după caz, la nivel național.

Or. pt

Amendamentul 57
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – litera ei (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ei) Rolul cumpărătorilor
(1) Cumpărătorul este responsabil de 
colectarea de la producători a 
contribuțiilor datorate de către aceștia în 
virtutea taxei pe excedent și achită 
organului competent al statului membru, 
anterior unei date și potrivit modalităților 
care urmează a fi stabilite de Comisie prin 
acte de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2), 
valoarea acestor contribuții deduse din 
prețul laptelui plătit producătorilor 
responsabili de excedent sau, în absența 
acestei plăți, perceput prin orice alte 
mijloace adecvate.
(2) În cazul în care un cumpărător se 
substituie total sau parțial unuia sau mai 
multor cumpărători, cotele individuale de 
care dispun producătorii sunt luate în 
considerare pentru restul perioadei 
de 12 luni în curs, după deducerea 
cantităților deja livrate și ținând cont de 
conținutul lor de grăsimi. Prezentul 
alineat se aplică și în cazul în care un 
producător se transferă de la un 
cumpărător la altul.
(3) În cazul în care, pe durata perioadei 
de referință, cantitățile livrate de un 
producător depășesc cota de care acesta 
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dispune, statul membru în cauză poate 
decide ca respectivul cumpărător să rețină 
sub titlu de avans la contribuția acestui 
producător la taxă, potrivit modalităților 
stabilite de statul membru, o parte a 
prețului laptelui din orice livrare 
efectuată de acest producător care 
depășește cota de care dispune pentru 
livrare. Statul membru poate să prevadă 
dispoziții specifice care le permit 
cumpărătorilor să rețină acest avans 
atunci când producătorii livrează mai 
multor cumpărători.

Or. pt

Amendamentul 58
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – litera e – liniuța 1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– - SUBSECȚIUNEA 1 (nouă)
SISTEMUL DE CONTROL AL 
PRODUCȚIEI

Or. pt

Amendamentul 59
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 105a
În sensul prezentei secțiuni, se aplică 

următoarele definiții:
(a) „lapte” înseamnă produsul obținut din 
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mulsul uneia sau mai multor vaci;
(b) „alte produse lactate” înseamnă orice 
produs lactat, altul decât laptele, în 
special laptele degresat, smântâna, untul, 
iaurtul și brânzeturile; după caz, acestea 
se traduc în „echivalent lapte” prin 
aplicarea coeficienților care urmează a fi 
stabiliți de către Comisie;
(c) „producător” înseamnă un fermier a 
cărui fermă este situată pe teritoriul 
geografic al statului membru, care 
produce și comercializează lapte sau se 
pregătește să facă acest lucru în scurt 
timp;
(d) „exploatație” înseamnă exploatația 
definită la articolul 4 din Regulamentul 
(UE) nr. (XXX) privind plățile directe;
(e) „cumpărător” înseamnă o 
întreprindere sau un grup care cumpără 
lapte de la producător:
– pentru a-l supune uneia sau mai multor 
operațiuni de colectare, ambalare, 
depozitare, răcire sau transformare, 
inclusiv sub contract;
– pentru a-l ceda uneia sau mai multor 
întreprinderi care tratează sau 
prelucrează laptele sau alte produse 
lactate.
Cu toate acestea, este considerat drept 
cumpărător orice grup de cumpărători 
situați în aceeași zonă geografică, care 
efectuează în numele membrilor săi 
operațiile de gestiune administrativă și 
contabilă necesare efectuării plății taxei 
pe excedent. În scopul aplicării primei 
teze a prezentului paragraf, Grecia este 
considerată ca o singură zonă geografică 
și poate asimila un organism public unui 
grup de cumpărători;
(f) „livrare” înseamnă orice livrare de 
lapte, fără a include alt produs lactat, de 
către un producător către un cumpărător, 
indiferent dacă transportul este asigurat 
de producător, de cumpărător, de 
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întreprinderea care tratează sau 
prelucrează aceste produse sau de către 
un terț;
(g) „vânzare directă” înseamnă orice 
vânzare sau cesiune de lapte de la
producător direct către consumator, 
precum și orice vânzare sau cesiune a 
altor produse lactate efectuată de un 
producător. Comisia poate, prin acte 
delegate în conformitate articolul 160 și 
respectând definiția „livrării” prevăzute la 
litera (f), să adapteze definiția „vânzării 
directe”, pentru a se asigura, în special, 
că nicio cantitate de lapte sau de alte 
produse lactate comercializate nu este 
exclusă din sistemul taxei;
(h) „comercializare” înseamnă livrarea 
laptelui sau vânzarea directă de lapte sau 
de alte produse lactate;
(i) „cotă individuală” înseamnă cota unui 
producător la data de 1 aprilie pe o 
perioadă de 12 luni;
(j) „cotă națională” înseamnă cota 
menționată la articolul 105b, stabilită 
pentru fiecare stat membru;
(k) „cotă disponibilă” înseamnă cota 
aflată la dispoziția producătorului la data 
de 31 martie a perioadei de 12 luni pentru 
care a fost calculată taxa pe excedent, 
ținând cont de toate transferurile, 
vânzările, conversiile și realocările 
temporare prevăzute de prezentul 
regulament și intervenite în cursul acestei 
perioade de 12 luni.

Or. pt

Amendamentul 60
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 105b
Cotele naționale în sectorul laptelui

(1) Cotele naționale pentru producția de 
lapte și de alte produse lactate 
comercializate pe șapte perioade 
consecutive de 12 luni care încep la 
1 aprilie 2015 (denumite în continuare 
„perioade de 12 luni”) sunt stabilite în 
anexa VIb (nouă).
(2) Cotele menționate la alineatul (1) sunt 
repartizate între producători conform 
articolului 105c, făcând distincție între 
livrări și vânzări directe. Depășirea 
cotelor naționale este stabilită la nivel 
național în fiecare stat membru, în 
conformitate cu prezenta secțiune, 
făcându-se distincție între livrări și 
vânzări directe.
(3) Cotele naționale stabilite în anexa VIb 
(nouă) sunt fixate sub rezerva unei 
eventuale revizuiri în funcție de situația 
generală a pieței și a condițiilor speciale 
existente în anumite state membre.
(4) Pentru Bulgaria, Republica Cehă, 
Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, 
Ungaria, Malta, Polonia, România, 
Slovenia și Slovacia, cotele naționale 
includ totalitatea cantităților de lapte sau 
de echivalent lapte livrate unui 
cumpărător sau vândute direct, chiar 
dacă sunt produse sau comercializate în 
temeiul unor măsuri tranzitorii aplicabile 
în aceste țări.
(5) Comisia definește, prin acte de punere 
în aplicare adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2), normele 
necesare pentru garantarea aplicării 
uniforme a prezentului articol la nivelul 
statelor membre.

Or. pt
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Amendamentul 61
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 105c
Cotele individuale în sectorul laptelui

(1) Cota sau cotele individuale ale 
producătorilor la 1 aprilie 2015 sunt egale 
cu cantitatea sau cantitățile de referință 
individuale ale acestora la 31 martie 2015, 
fără a aduce atingere transferurilor, 
vânzărilor și conversiilor care intră în 
vigoare la 1 aprilie 2015.
(2) Producătorii pot dispune de una sau 
de două cote individuale, una pentru 
livrări și cealaltă pentru vânzări directe. 
Conversia cantităților unui producător de 
la o cotă la alta poate fi realizată exclusiv 
de autoritatea competentă a statului 
membru la cererea producătorului, 
justificată în mod corespunzător.
(3) În cazul în care un producător 
dispune de două cote, calculul 
contribuției sale la eventuala taxă pe 
excedent datorată se face separat pentru 
fiecare dintre ele.
(4) Comisia poate, prin acte de punere în 
aplicare, să mărească partea din cota 
națională a Finlandei rezervată pentru 
livrările la care se face referire la 
articolul 105b, cu scopul recompensării 
producătorilor „SLOM” finlandezi, până 
la maximum 200 000 de tone. Această 
rezervă, care urmează să fie alocată în 
conformitate cu legislația comunitară, se 
utilizează în exclusivitate în favoarea 
producătorilor al căror drept la o reluare 
a producției a fost alocat ca urmare a 
aderării.
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(5) Cotele individuale sunt modificate, 
după caz, pentru fiecare dintre perioadele 
de 12 luni în cauză, în scopul ca, pentru 
fiecare stat membru, suma cotelor 
individuale pentru livrare și a celor 
pentru vânzări directe să nu depășească 
partea corespondentă din cota națională 
adaptată conform articolului 105e, ținând 
cont de reducerile eventuale impuse 
pentru alimentarea rezervei naționale 
menționată la articolul 105g.

Or. pt

Amendamentul 62
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 105d
Repartizarea cotelor provenind din 

rezerva națională
Statele membre adoptă norme care permit 
alocarea integrală sau parțială către 
producători a cotelor provenind din 
rezerva națională menționată la 
articolul 105g, pe baza unor criterii 
obiective comunicate Comisiei.

Or. pt

Amendamentul 63
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 105e
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Gestionarea cotelor
(1) Comisia adaptează, prin acte de 
punere în aplicare în temeiul 
articolului 162 alineatul (2), pentru 
fiecare stat membru și pentru fiecare 
perioadă, înainte de sfârșitul acesteia, 
repartiția între „livrări” și „vânzări 
directe” a cotelor naționale, ținând cont 
de conversiile solicitate de producători 
între cotele individuale pentru livrări și 
cele pentru vânzări directe.
(2) Statele membre transmit anual 
Comisiei, până la datele stabilite de către 
Comisie și în conformitate cu normele 
stabilite de aceasta prin acte de punere în 
aplicare în conformitate cu articolul 162 
alineatul (2), datele necesare pentru:
(a) adaptarea menționată în alineatul (1) 
al prezentului articol;
(b) calcularea taxei pe excedent pe care 
statul membru trebuie să o plătească.

Or. pt

Amendamentul 64
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 105f
Conținutul de grăsimi

(1) Fiecărui producător îi este atribuit, 
pentru cota sau cotele individuale aplicate 
livrărilor care îi sunt alocate, un conținut 
de grăsimi de referință.
(2) Pentru cotele atribuite producătorilor 
la 31 martie 2015 conform 
articolului 105c alineatul (1), conținutul 
de grăsimi de referință menționat la 
alineatul (1) este egal cu conținutul de 
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grăsimi de referință aplicat cotei 
respective la acea dată.
(3) Conținutul de grăsimi de referință este 
modificat în cursul conversiei menționate 
la articolul 105c alineatul (2), iar în cazul 
în care se achiziționează cote, este 
transferat sau transferat temporar în 
conformitate cu normele care urmează să 
fie stabilite de Comisie prin acte de 
punere în aplicare în temeiul 
articolului 162 alineatul (2).
(4) Pentru noii producători care au o cotă 
individuală pentru livrări alocată integral 
din rezerva națională, conținutul de 
grăsimi de referință este fixat în 
conformitate cu normele care urmează să 
fie stabilite de Comisie prin acte de 
punere în aplicare în temeiul 
articolului 162 alineatul (2).
(5) Conținutul individual de grăsimi de 
referință menționat la alineatul (1) este
adaptat, după caz, la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament și ulterior, la 
începutul fiecărei perioade de 12 luni, de 
fiecare dată când este necesar, astfel 
încât, pentru fiecare stat membru, media 
ponderată a conținuturilor individuale de 
grăsimi reprezentative să nu depășească 
cu mai mult de 0,1 grame pe kg conținutul 
de grăsimi de referință stabilit în 
anexa VIa (nouă).

Or. pt

Amendamentul 65
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 105g
Rezerva națională
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(1) Fiecare stat membru stabilește o 
rezervă națională, în limitele cotelor 
naționale prevăzute în anexa VIb (nouă), 
având în vedere, în special, îndeplinirea 
atribuțiilor prevăzute la articolul 105d. 
Rezerva națională este alimentată, după 
caz, din sume retrase în temeiul 
articolului 105h, din reținerea asupra 
transferurilor menționată la articolul 105l 
sau prin reducerea liniară a tuturor 
cotelor individuale. Aceste cote rămân 
atribuite scopului lor inițial, adică livrări 
sau vânzări directe.
(2) Orice cotă suplimentară alocată unui 
stat membru este afectată din oficiu
rezervei naționale și împărțită în livrări și 
vânzări directe, potrivit nevoilor 
previzibile.
(3) Cotele afectate rezervei naționale nu 
au conținut de grăsimi de referință.

Or. pt

Amendamentul 66
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 105 h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 105h
Cazuri de inactivitate

(1) Dacă o persoană fizică sau juridică 
care deține cote individuale nu mai 
îndeplinește condițiile prevăzute la 
articolul 105a litera (c) pe parcursul unei 
perioade de 12 luni, cantitățile 
corespunzătoare se întorc în rezerva 
națională, cel târziu la data de 1 aprilie a
următorului an calendaristic, cu excepția 
situației în care, înainte de data 
respectivă, persoana în cauză devine din 
nou producător în sensul articolului 105a 
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litera (c). Dacă persoana în cauză devine 
din nou producător cel târziu până la 
sfârșitul celei de-a doua perioade 
de 12 luni ulterioare retragerii 
cantităților, cota individuală ce i-a fost 
retrasă îi va fi restituită integral sau 
parțial, cel târziu la data de 1 aprilie care 
urmează datei solicitării sale în acest sens.
(2) În cazul în care un producător nu 
comercializează o cantitate egală cu cel 
puțin 85 % din cota sa individuală timp de 
cel puțin 12 luni, statul membru în cauză 
poate decide dacă și în ce condiții cota 
neutilizată este alocată rezervei naționale, 
integral sau parțial. Statul membru poate 
stabili în ce condiții îi va fi reatribuită o 
cotă producătorului respectiv, dacă acesta 
reia activitatea de comercializare.

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică în caz 
de forță majoră sau în situații pe deplin 
justificate care afectează temporar 
capacitatea de producție a producătorilor 
și recunoscute de către autoritatea 
competentă.

Or. pt

Amendamentul 67
Luís Paulo Alves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(ii) contribuția la o mai bună coordonare în 
privința introducerii produselor pe piață, în 
special prin cercetare și studii de piață, 
inclusiv prin elaborarea de indici care să 
integreze costurile, tendințele și evoluția 
piețelor;

Or. pt
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Amendamentul 68
Luís Paulo Alves

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(xi) desfășurarea de acțiuni de promovare.

Or. pt

Amendamentul 69
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 112 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 70
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 117 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Normele de comercializare aplicabile 
produselor din Uniune – inclusiv cele 
adoptate în sectoarele veterinar, 
fitosanitar și al produselor alimentare 
pentru a se garanta că produsele respectă 
normele igienico-sanitare și a se proteja 
sănătatea oamenilor, a plantelor și a 
animalelor, precum și bunăstarea 
animalelor – și normele de protecție a 
mediului se aplică și produselor 
importate. Nu se pot elibera licențe de 
import pentru produsele importate în 
Uniunea Europeană care nu respectă 
aceste norme.

Or. pt

Amendamentul 71
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 131 – alineatul 3 – paragraful 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Trebuie adoptate măsuri de protecție în 
special atunci când produsele agricole 
importate din țări terțe nu garantează 
siguranța alimentară și trasabilitatea și 
nu respectă toate condițiile sanitare, de 
mediu și de bunăstare a animalelor 
stabilite pentru piața internă, atunci când 
apar situații de criză pe piețe sau când se 
constată încălcări ale condițiilor stabilite 
în licențele de import în ceea ce privește 
prețurile, cantitățile sau calendarele. 
Controlul respectării condițiilor stabilite 
pentru importul de produse agricole 
trebuie să fie realizat prin intermediul 
unui sistem integrat de control în timp 
real al importurilor în UE.
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Or. pt

Amendamentul 72
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 144 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În special, articolul 101 alineatul (1) din 
tratat nu se aplică:

(a) 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 
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articolul 39 din tratat sunt puse în pericol;
(b) acordurilor, deciziilor și practicilor 
concertate derulate în conformitate cu 
dispozițiile titlului II capitolul II 
secțiunile 3 și 4 din prezentul regulament;
(c) acordurilor, deciziilor și practicilor 
care au ca obiect stabilirea unor 
indicatori de referință care să vizeze 
acoperirea costurilor suportate de 
producători.

Or. pt

Amendamentul 73
Seán Kelly

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Luând în considerare necesitatea de a 
asigura aplicarea armonizată a normelor 
în materie de concurență ale Uniunii în 
sectorul agricol, Comisia elaborează 
orientări specifice cu scopul de a facilita 
sarcina autorităților naționale din 
domeniul concurenței de a aplica 
articolele 101 și 106 din tratat la 
acordurile, deciziile și practicile legate de 
producția agricolă sau de comerțul cu 
produse agricole.

Or. en

Amendamentul 74
Seán Kelly

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

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

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

Or. en

Amendamentul 75
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 155 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pt

Amendamentul 76
Seán Kelly
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Propunere de regulament
Articolul 156 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

lactate
(1) În caz de dezechilibre grave pe piața 
laptelui și a produselor lactate, Comisia 
poate decide să acorde sprijin 
producătorilor de lapte care își reduc în 
mod voluntar producția cu cel puțin 5 % 
față de aceeași perioadă a anului 
precedent și pentru o perioadă de cel 
puțin trei luni, care poate fi prelungită.
(2) În pregătirea pentru eliminarea 
cotelor de lapte după anul 2015, se 
consideră că următoarele măsuri 
reprezintă o reducere a producției, în 
condițiile stabilite de Comisie în 
conformitate cu alineatul (4), sau o formă 
de retragere de pe piață:
(a) aprovizionarea cu lapte, în mod 
gratuit, a unei organizații de caritate;

(b) transferul cotelor de lapte între statele 
membre prin acorduri bilaterale;
(c) exportul direct de lapte și de produse 
lactate în țări terțe.
(3) Uniunea acordă sprijin pentru 
realizarea unei evaluări a impactului care 
să examineze viabilitatea acțiunii de a 
permite statelor membre să trateze 
cantitățile de lapte peste cotă ca primă 
producție de lapte a următorului an de 
comercializare.
(4) În cursul perioadei menționate la 
alineatul (1), produsele întreprinderilor 
care au pus în aplicare acest sistem 
conform modalităților menționate la 
alineatul (1), beneficiază cu prioritate de 
măsurile de intervenție pe piață 
menționate în partea II titlul I, aplicate pe 
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piața laptelui și a 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) suma acordată ca sprijin și prelevării 
menționate la alineatul (1);
(b) criteriile care trebuie respectate pentru 
a fi eligibil pentru sprijin;
(c) condițiile specifice de activare a 
acestui mecanism;
(d) condițiile în care distribuirea gratuită 
de lapte către organismele caritabile 
menționate la alineatul (2) poate fi 
considerată o reducere a producției.

Or. en

Justificare

Trebuie să se evite impunerea unor taxe pentru fermierii productivi care se pregătesc pentru 
o piață liberalizată.


