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14.10.2020 A8-0198/242

Amendamentul 242
Eric Andrieu
în numele Grupului S&D
Anne Sander
în numele Grupului PPE
Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew
Ruža Tomašić
în numele Grupului ECR
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 164

Textul în vigoare Amendamentul

(22e) Articolul 164 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 164 „Articolul 164

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 
procesarea 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 

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 
procesarea 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 



AM\1215893RO.docx PE658.378v01-00

RO Unită în diversitate RO

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

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

2. În sensul prezentei secțiuni, 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. În sensul prezentei secțiuni, 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 
sau, pentru produsele cu denumire de 
origine protejată sau indicație geografică 
protejată recunoscută în temeiul dreptului 
Uniunii, zona geografică prevăzută în 
caietul de sarcini al produsului.

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

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

(a) ca proporție din volumul de 
producție sau de comercializare ori de 
procesare a produsului sau ale produselor 
în cauză:

(a) ca proporție din volumul de 
producție sau de comercializare ori de 
procesare a 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

(ii) în alte situații, cel puțin două 
treimi; și

(ii) în alte situații, cel puțin două 
treimi; și

(b) în cazul organizațiilor de 
producători, peste 50 % dintre producătorii 
în cauză.

(b) în cazul organizațiilor de 
producători, peste 50 % dintre producătorii 
în cauză.

Cu toate acestea, dacă în cazul 
organizațiilor interprofesionale, stabilirea 
proporției din volumul de producție sau de 
comercializare ori de procesare a 
produsului sau a produselor vizate dă 
naștere unor dificultăți de ordin practic, 
statele membre pot să prevadă norme 
naționale de stabilire a nivelului specificat 
de reprezentativitate menționat la primul 
paragraf litera (a) punctul (ii).

Cu toate acestea, dacă în cazul 
organizațiilor interprofesionale, stabilirea 
proporției din volumul de producție sau de 
comercializare ori de procesare a 
produsului sau a produselor vizate dă 
naștere unor dificultăți de ordin practic, 
statele membre pot să prevadă norme 
naționale de stabilire a nivelului specificat 
de reprezentativitate menționat la primul 
paragraf litera (a) punctul (ii).

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 

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 
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ramurile profesionale pe care le grupează 
în fiecare dintre zonele economice vizate.

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), 
urmăresc unul dintre următoarele scopuri:

(a) raportări referitoare la producție și 
la piață;

(a) raportări referitoare la producție și 
la piață;

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

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

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

(c) întocmirea de contracte-tip și 
elaborarea de clauze privind repartizarea 
valorii și compensarea echitabilă, 
compatibile cu normele Uniunii;

(ca) în sectorul vitivinicol, întocmirea 
de contracte-tip și elaborarea de clauze 
care sunt compatibile cu normele Uniunii 
și care pot include perioade de plată mai 
lungi de 60 de zile, prin derogare de la 
articolul 3 alineatul (1) din Directiva 
(UE) 2019/633, pentru achiziționarea de 
vinuri în vrac ca parte a unor contracte 
multianuale scrise sau a unor contracte 
care devin multianuale între un 
producător sau revânzător de vin și 
cumpărătorul său direct, cu condiția ca 
clauzele referitoare la aceste termene să fi 
fost prelungite înainte de 31 octombrie 
2021;

(d) comercializare; (d) comercializare;

(e) protecția mediului; (e) protecția mediului;

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

(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;

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

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

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

(i) studii pentru îmbunătățirea calității (i) studii pentru îmbunătățirea calității 
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produselor; produselor;

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

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

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

(k) stabilirea standardelor minime de 
ambalare și prezentare;

(l) utilizarea semințelor certificate și 
monitorizarea calității produselor;

(l) utilizarea de semințe certificate 
pentru produse care nu intră sub 
incidența Regulamentului (UE) 2018/848 
și monitorizarea calității produselor;

(m) sănătatea animalelor, a plantelor 
sau siguranța alimentară;

(m) prevenirea și gestionarea riscurilor 
fitosanitare, de sănătate animală, de 
siguranță alimentară sau de mediu, în 
special prin crearea unor fonduri mutuale 
sau prin contribuția la astfel de fonduri;

(n) gestionarea produselor secundare. (n) gestionarea și valorificarea 
produselor secundare;
(na) elaborarea, punerea în aplicare și 
controlul unor norme tehnice care să 
permită evaluarea precisă a 
caracteristicilor produsului.

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 210 alineatul (4), nici nu sunt 
incompatibile în alt mod cu dreptul Uniunii 
sau cu normele naționale în vigoare.

Normele nu aduc atingere 
Regulamentului (UE) 2018/848, după caz. 
Ele nu produc niciun fel de prejudicii 
celorlalți operatori și nu împiedică accesul 
noilor operatori din statul membru în 
cauză sau din Uniune și nu au niciunul 
dintre efectele menționate la articolul 210 
alineatul (4), nici nu sunt incompatibile în 
alt mod cu dreptul Uniunii sau cu normele 
naționale în vigoare.

4a. În cazul în care Comisia adoptă 
un act de punere în aplicare în temeiul 
articolului 222 din prezentul regulament 
care autorizează neaplicarea articolului 
101 alineatul (1) din TFUE în cazul 
acordurilor și deciziilor menționate la 
articolul 222 alineatul (1) din prezentul 
regulament, aceste acorduri și decizii pot 
fi prelungite în condițiile specificate la 
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prezentul articol.
4b. Atunci când statul membru 
extinde normele menționate la alineatul 
(1), organizația în cauză prevede măsuri 
proporționale pentru a garanta că se 
respectă normele din cadrul acordurilor 
care au devenit obligatorii prin extindere.

5. Extinderea aplicării normelor 
menționate la alineatul (1) este adusă 
exhaustiv la cunoștința operatorilor prin 
publicarea integrală într-o publicație 
oficială a respectivului stat membru.

5. Extinderea aplicării normelor 
menționate la alineatul (1) este adusă 
exhaustiv la cunoștința operatorilor prin 
publicarea integrală într-o publicație 
oficială a respectivului stat membru.

6. Statele membre informează 
Comisia cu privire la orice decizii luate în 
temeiul prezentului articol.

6. Statele membre informează 
Comisia cu privire la orice decizii luate în 
temeiul prezentului articol.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/243

Amendamentul 243
Eric Andrieu
în numele Grupului S&D
Anne Sander
în numele Grupului PPE
Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew
Ruža Tomašić
în numele Grupului ECR
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 f (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 167

Textul în vigoare Amendamentul

(22f) Articolul 167 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 167 „Articolul 167

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 articolelor 157 și 158.

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 articolelor 163a și 158.

Aceste norme sunt proporționale cu 
obiectivul urmărit și:

Aceste norme sunt proporționale cu 
obiectivul urmărit și:

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

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

(b) nu permit fixarea prețurilor, nici 
măcar cu titlu orientativ sau de 
recomandare;

(b) nu permit fixarea prețurilor, nici 
măcar cu titlu orientativ sau de 
recomandare;

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

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

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

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

2. Normele menționate la alineatul (1) 
sunt aduse la cunoștința operatorilor prin 
publicarea lor integrală într-o publicație 
oficială a respectivului stat membru.

2. Normele menționate la alineatul (1) 
sunt aduse la cunoștința operatorilor prin 
publicarea lor integrală într-o publicație 
oficială a respectivului stat membru.

3. Statele membre informează 
Comisia cu privire la orice decizii luate în 
temeiul prezentului articol.

3. Statele membre informează 
Comisia cu privire la orice decizii luate în 
temeiul prezentului articol.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/244

Amendamentul 244
Eric Andrieu
în numele Grupului S&D
Anne Sander
în numele Grupului PPE
Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE
Ruža Tomašić
în numele Grupului ECR
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 g(nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 172 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22g) Se introduce următorul articol:
„Articolul 172a
Repartizarea valorii în cazul 
organizațiilor interprofesionale
Fără a aduce atingere niciunei clauze 
specifice de repartizare a valorii în 
sectorul zahărului, fermierii, inclusiv 
asociațiile de fermieri, primul lor 
cumpărător, precum și una sau mai multe 
întreprinderi, fiecare dintre acestea 
acționând la un nivel diferit al lanțului de 
producție, de prelucrare sau de distribuție, 
pot conveni asupra unor clauze de 
repartizare a valorii, inclusiv în ceea ce 
privește câștigurile și pierderile de pe 
piață, pentru a stabili, ținând seama de 
costurile de producție, modul în care 
urmează să fie repartizată între ei orice 
evoluție a prețurilor relevante de pe piață 
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pentru produsele în cauză sau de pe alte 
piețe ale materiilor prime.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/245

Amendamentul 245
Eric Andrieu
în numele Grupului S&D
Anne Sander
în numele Grupului PPE
Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE
Ruža Tomašić
în numele Grupului ECR
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 h (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 172 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22h) Se introduce următorul articol:
„Articolul 172b 
Repartizarea valorii în cazul produselor 
cu denumire de origine protejată sau 
indicație geografică protejată
În cazul produselor cu denumire de 
origine protejată sau cu indicație 
geografică protejată recunoscute în 
temeiul dreptului Uniunii, organizațiile 
interprofesionale recunoscute în temeiul 
articolului 157 pot adopta norme privind 
repartizarea valorii între operatori în 
diferitele etape de producție și, după caz, 
în prelucrare și comercializare, pentru 
care, prin derogare de la articolul 101 
alineatul (1) din TFUE, pot solicita o 
prelungire în temeiul articolului 164 
alineatul (1) din prezentul regulament.



AM\1215893RO.docx PE658.378v01-00

RO Unită în diversitate RO

Aceste acorduri extinse, decizii sau 
practici concertate sunt proporționale cu 
obiectivul urmărit și:
(a) nu implică stabilirea prețurilor 
pentru produsele finale vândute 
consumatorilor;
(b) nu elimină concurența pentru o 
parte substanțială a produselor în cauză;
(c) nu creează un dezechilibru excesiv 
între diferitele etape ale lanțului valoric al 
sectorului în cauză.”

Or. en



AM\1215893RO.docx PE658.378v01-00

RO Unită în diversitate RO

14.10.2020 A8-0198/246

Amendamentul 246
Eric Andrieu
în numele Grupului S&D
Anne Sander
în numele Grupului PPE
Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Partea IV – Capitolul I – Articolul 206 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Se introduce următorul articol:
„Articolul 206a
Revânzarea în pierdere
1. Produsele agricole care provin 
dintr-un sector menționat la articolul 1 
alineatul (2) nu se revând în pierdere.
2. Statele membre pot permite, în 
cazuri justificate în mod corespunzător, 
derogări de la alineatul (1) atunci când 
produsele agricole sunt revândute în 
pierdere pentru a evita deșeurile 
alimentare.
Pentru a asigura condiții de concurență 
echitabile, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 227 pentru a completa prezentul 
regulament prin stabilirea criteriilor de 
exceptare legate de deșeurile alimentare 
menționate la primul paragraf.
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3. În sensul prezentului articol:
(a) «revânzare în pierdere» înseamnă 
vânzarea de produse agricole sub prețul 
net de achiziție, prețul net de achiziție 
fiind înțeles ca prețul de achiziție conform 
facturii, la care se adaugă costurile de 
transport și taxele percepute pentru 
tranzacție, minus partea proporțională a 
tuturor beneficiilor financiare acordate 
cumpărătorului de către furnizor;
(b) «deșeuri alimentare» înseamnă 
toate produsele alimentare definite la 
articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 
178/2002 al Parlamentului European și al 
Consiliului care au devenit deșeuri;”

Or. en
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Amendamentul 247
Eric Andrieu
în numele Grupului S&D
Anne Sander
în numele Grupului PPE
Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew
Ruža Tomašić
în numele Grupului ECR
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 220

Textul în vigoare Amendamentul

(26b) Articolul 220 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 220 „Articolul 220

Măsuri privind bolile animalelor și 
pierderea încrederii consumatorilor ca 
urmare a unor riscuri pentru sănătatea 
publică, a animalelor sau a plantelor

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

1. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare prin care se iau măsuri 
excepționale de sprijin pentru piața afectată 
pentru a lua în considerare:

1. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare prin care se iau măsuri 
excepționale de sprijin pentru piața afectată 
pentru a lua în considerare:

(a) restricțiile asupra schimburilor 
comerciale din interiorul Uniunii și asupra 
celor cu țările terțe, care pot rezulta din 
aplicarea măsurilor de combatere a 
răspândirii bolilor la animale și

(a) restricțiile asupra schimburilor 
comerciale din interiorul Uniunii și asupra 
celor cu țările terțe, care pot rezulta din 
aplicarea măsurilor de combatere a 
răspândirii bolilor la animale sau a 
răspândirii bolilor plantelor sau a 
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organismelor dăunătoare plantelor; și

(b) grave perturbări ale pieței legate 
direct de o pierdere a încrederii 
consumatorilor ca urmare a unor riscuri 
pentru sănătatea publică, a animalelor sau a 
plantelor și a riscurilor de boli ale 
plantelor.

(b) grave perturbări ale pieței legate 
direct de o pierdere a încrederii 
consumatorilor ca urmare a unor riscuri 
pentru sănătatea publică, a animalelor sau a 
plantelor și a riscurilor de boli ale 
plantelor.

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 229 
alineatul (2).

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 229 
alineatul (2).

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

2. Măsurile menționate la alineatul 
(1) se aplică tuturor celorlalte produse 
agricole, cu excepția celor enumerate în 
anexa I partea XXIV secțiunea 2.

(a) carne de vită și de mânzat;
(b) lapte și produse lactate;
(c) carne de porc;
(d) carne de oaie și de capră;
(e) ouă;
(f) carne de pasăre.
Măsurile prevăzute la alineatul (1) primul 
paragraf litera (b), legate de pierderea 
încrederii consumatorilor ca urmare a 
riscurilor pentru sănătatea publică sau 
cea a plantelor, se aplică, de asemenea, 
tuturor celorlalte produse agricole, cu 
excepția celor menționate în anexa I 
partea XXIV secțiunea 2.
Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu procedura de urgență 
menționată la articolul 228, acte delegate 
prin care se extinde lista produselor 
menționate în primele două paragrafe ale 
prezentului alineat.

Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu procedura de urgență 
menționată la articolul 228, acte delegate 
prin care se extinde lista produselor 
menționate în primul paragraf al 
prezentului alineat.

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) 
primul paragraf litera (a) pot fi luate numai 
dacă statul membru în cauză a luat măsuri 
veterinare și sanitare pentru a permite 
stoparea rapidă a bolilor animalelor și doar 

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

animalelor și pentru a monitoriza, 
controla sau eradica dăunătorii, 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 % din cheltuielile 
suportate de statele membre pentru 
măsurile prevăzute la alineatul (1).

În sectoarele 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 sectoarele 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 conduce 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 conduce la denaturarea 
concurenței dintre producătorii din diferite 
state membre.”

Or. en
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Amendamentul 248
Eric Andrieu
în numele Grupului S&D
Anne Sander
în numele Grupului PPE
Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE
Ruža Tomašić
în numele Grupului ECR
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 222 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26c) Se introduce următorul articol:
„Articolul 222a 
Planuri de gestionare și de monitorizare a 
perturbărilor pieței
1. Pentru a realiza obiectivele PAC 
stabilite la articolul 39 din TFUE, în 
special obiectivul specific de stabilizare a 
pieței menționat la articolul 1a litera (b) 
din prezentul regulament, Comisia 
stabilește planuri de monitorizare și 
gestionare a perturbărilor pieței care să-i 
definească strategia de intervenție pentru 
fiecare produs agricol menționat la 
articolul 1 din prezentul regulament.
2. Comisia își bazează strategia de 
intervenție pe activitatea Observatorului 
european pentru piețele agricole 
menționat la articolul 218a, inclusiv pe 
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mecanismul de alertă timpurie prevăzut la 
articolul 218b.
3. În cazul în care apar perturbări 
ale pieței, Comisia mobilizează în timp util 
și în mod eficient măsurile excepționale 
prevăzute la capitolul I partea V, dacă 
este cazul, în plus față de măsurile de 
intervenție pe piață prevăzute în titlul I 
partea II, pentru a restabili rapid 
echilibrul pe piața în cauză, oferind, în 
același timp, cele mai adecvate răspunsuri 
fiecărui sector afectat.
4. Comisia stabilește un cadru de 
performanță care permite raportarea, 
monitorizarea și evaluarea planurilor de 
gestionare și de monitorizare a 
perturbărilor pieței și a planurilor de 
gestionare pe parcursul punerii sale în 
aplicare.
5. Până la data de 30 noiembrie a 
fiecărui an, Comisia publică un raport 
anual privind punerea în aplicare a 
planurilor de monitorizare și gestionare a 
perturbărilor pieței și îmbunătățirile 
aduse strategiei sale de intervenție.
Raportul anual este prezentat anual 
Parlamentului European și Consiliului și 
urmărește să evalueze performanța 
planului în ceea ce privește impactul, 
eficacitatea, eficiența și coerența 
instrumentelor prevăzute în prezentul 
regulament și să evalueze utilizarea de 
către Comisie a prerogativelor sale și a 
bugetului în ceea ce privește 
monitorizarea, prevenirea și gestionarea 
perturbărilor pieței.”

Or. en


