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15.10.2020 A8-0198/265

Amendamentul 265
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE
Eric Andrieu

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
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Având în vedere perturbările 
recurente de pe piețele agricole, în special 
în sectorul laptelui și al zahărului, pentru 
a stabiliza piețele, pentru a asigura un 
nivel de viață echitabil pentru populația 
agricolă și pentru a menține suveranitatea 
alimentară, Comisia ar trebui să 
examineze posibilitatea de a introduce noi 
măsuri stricte de reglementare. Acestea ar 
putea include introducerea unor noi 
instrumente de reglementare a 
aprovizionării, îmbunătățirea sistemului 
anterior al cotelor sau introducerea unui 
sprijin anticiclic. Aceste instrumente ar 
permite stabilizarea și asigurarea 
veniturilor producătorilor și ar proteja 
împotriva supraproducției structurale, 
condiții necesare pentru a îndeplini 
ambiția Pactului verde de a realiza o 
tranziție agricolă.

Or. en



AM\1215904RO.docx PE658.378v01-00

RO Unită în diversitate RO

15.10.2020 A8-0198/266

Amendamentul 266
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 3 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 15 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. La articolul 15, se adaugă 
următorul alineat:
„(2a) Atunci când stabilește nivelul 
prețului de intervenție publică, Consiliul 
utilizează criterii obiective și transparente, 
care sunt conforme cu obiectivul de a 
asigura un nivel de trai echitabil pentru 
populația agricolă, în conformitate cu 
articolul 39 din TFUE.

Or. en

Justificare

Amendamentul solicită ca procesul decizional al Consiliului să fie mai transparent.
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15.10.2020 A8-0198/267

Amendamentul 267
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 4 - litera ba (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Articolul 23 se modifică după cum 
urmează:
(i) La alineatul (3), litera (b) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(b) lapte de consum și versiunile fără 
lactoză ale acestuia, precum și alternative 
la lapte pe bază de plante.”
(ii) Alineatul (6) se înlocuiește cu 
următorul text:
„6. Produsele distribuite în cadrul 
programului pentru școli nu conțin 
niciuna dintre următoarele elemente:
(a) adaos de zahăr;
(b) adaos de sare;
(c) adaos de grăsime;
(d) adaos de îndulcitori;
(e) adaos de potențiatori artificiali de 
aromă E 620 - E 650, astfel cum sunt 
definiți în Regulamentul (CE) nr. 
1333/2008 al Parlamentului European și 
al Consiliului1a.”
_________________
1a Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind aditivii 
alimentari (JO L 354, 31.12.2008, p. 16).
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Or. en

Justificare

În prezentul amendament, partea (i) permite ca în cadrul programelor pentru școli să se 
poată servi alternative la lapte pe bază de plante. Partea (ii) garantează că niciun produs 
distribuit în cadrul programelor pentru școli nu conține adaos de zahăr, sare, grăsimi, 
îndulcitori sau potențatori de aromă relevanți, fără excepții. Amendamentul elimină al doilea 
paragraf din articolul curent din Regulamentul 1308/2013, care îi permite unui stat membru 
să ceară autorităților naționale competente din domeniul sănătății și al nutriției să autorizeze 
aceste adaosuri.
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15.10.2020 A8-0198/268

Amendamentul 268
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 9 - litera a 
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 1 – alineatul 1 – litera a – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) care este obținut din soiuri de viță-
de-vie aparținând speciei Vitis vinifera sau 
unei încrucișări între Vitis vinifera și alte 
specii din genul Vitis.”;

(v) care este obținut din soiuri de viță-
de-vie aparținând speciei Vitis vinifera sau 
Vitis Labrusca sau dintr-o încrucișare 
între speciile Vitis vinifera, Vitis Labrusca 
și alte specii din genul Vitis.;

Or. en

Justificare

Nu există nicio justificare validă pentru a exclude soiurile care nu sunt Vitis vinifera din 
prevederea legată de denumirile de origine. Soiuri precum „Uhudler” sau „fragolino” sunt 
cultivate în mod tradițional în regiuni specifice ale Europei, unde sunt bine înrădăcinate în 
culturile locale și au o importanță socioeconomică. Aceste soiuri ar trebui să fie protejate 
împotriva oricărei forme de însușire frauduloasă prin intermediul unor specificații precise de 
producție, ceea ce, în plus, ar asigura standarde de calitate ridicate.
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15.10.2020 A8-0198/269

Amendamentul 269
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 22 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 148

Textul propus de Comisie Amendamentul

22a. Articolul 148 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Articolul 148
Relațiile contractuale din sectorul laptelui 
și al produselor lactate
(1) Dacă un stat membru decide că orice 
livrare de lapte crud pe teritoriul său a 
unui fermier către un procesator de lapte 
crud trebuie să facă obiectul unui 
contract scris între părți și/sau decide că 
primii cumpărători trebuie să facă o 
ofertă scrisă pentru un contract de livrare 
a laptelui crud de către fermieri, un astfel 
de contract și/sau o astfel de ofertă de 
contract îndeplinește condițiile stabilite la 
alineatul (2).
În cazul în care un stat membru decide că 
livrarea laptelui crud de către fermieri 
unui procesator de lapte crud trebuie să 
facă obiectul unui contract scris între 
părți, statul respectiv decide, de asemenea, 
care etapă sau etape ale livrării laptelui 
crud trebuie să facă obiectul unui astfel 
de contract în cazul în care livrarea se 
face prin intermediul unuia sau mai 
multor colectori.
În sensul prezentului articol, „colector” 
înseamnă o întreprindere care transportă 
lapte crud de la un fermier sau de la alt 
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colector la un procesator de lapte crud 
sau un alt colector, iar proprietatea 
laptelui crud este transferată de fiecare 
dată.
(1a) Dacă statele membre nu se folosesc 
de posibilitățile prevăzute la prezentul 
articol alineatul (1), un producător, o 
organizație de producători sau o asociație 
a organizațiilor de producători poate 
solicita ca orice livrare de lapte crud către 
o întreprindere de prelucrare a laptelui 
crud să facă obiectul unui contract scris 
între părți și/sau să facă obiectul unei 
oferte scrise pentru un contract din partea 
primilor cumpărători, în condițiile 
prevăzute la prezentul articol alineatul (4) 
primul paragraf.
Dacă primul cumpărător este o 
microîntreprindere sau o întreprindere 
mică sau mijlocie în sensul Recomandării 
2003/361/CE, contractul și/sau oferta de 
contract nu este obligatoriu(e), fără a 
aduce atingere posibilității pe care o au 
părțile de a utiliza un contract standard 
redactat de o organizație 
interprofesională.
(2) Contractul și/sau oferta de contract 
menționat(ă) la alineatele (1) și (1a):
(a) se întocmește anterior livrării;
(b) se întocmește în scris; și
(c) cuprinde, îndeosebi, următoarele 
elemente:
(i) prețul datorat pentru livrare, care:
- este fix și este determinat în contract 
și/sau
- este calculat prin combinarea mai 
multor factori stabiliți în contract, care 
includ indicatori și indici economici 
relevanți și ușor de înțeles și metoda de 
calculare a prețului final, făcând 
referință la și pe baza costurilor de 
producție și de piață relevante, care sunt 
ușor accesibile și inteligibile și reflectă 
schimbările condițiilor de piață, volumul 
livrat și calitatea sau compoziția laptelui 
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crud livrat.
În acest scop, statele membre care au 
decis să aplice alineatul (1) pot stabili 
indicatori, în conformitate cu criterii 
obiective și pe baza unor studii privind 
producția și lanțul alimentar, pentru a-i 
determina în orice moment;
(ii) volumul de lapte crud care poate sau 
trebuie să fie livrat precum și calendarul 
livrărilor respective. Nu se pot stabili 
clauze de penalizare pentru încălcări 
lunare;
(iii) durata contractului, care poate fi 
încheiat pe o durată determinată sau 
nedeterminată cu clauze de reziliere;(iv) 
detaliile privind termenele și modalitățile 
de plată;
(v) modalitățile de ridicare sau de livrare 
a laptelui crud; și
(vi) dispozițiile aplicabile în caz de forță 
majoră.
(3) Prin derogare de la alineatele (1) și 
(1a), nu este necesar(ă) un contract și/sau 
o ofertă de contract atunci când laptele 
crud este livrat de un membru al unei 
cooperative chiar cooperativei al cărei 
membru este, dacă statutul cooperativei 
respective sau normele și deciziile 
prevăzute în acest statut sau întemeiate pe 
acesta conțin dispoziții având efecte 
similare dispozițiilor prevăzute la 
alineatul (2) literele (a), (b) și (c).
(4) Toate elementele contractelor de 
livrare a laptelui crud încheiate de către 
fermieri, colectori sau procesatori de lapte 
crud, inclusiv elementele menționate la 
alineatul (2) litera (c) se negociază în mod 
liber de către părți.
În pofida primului paragraf, se aplică una 
sau mai multe dintre situațiile de mai jos:
(a) dacă un stat membru decide că este 
obligatoriu să se încheie un contract scris 
pentru livrarea de lapte crud, în 
conformitate cu alineatul (1), el poate 
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stabili:
(i) o obligație pentru părți de a conveni 
asupra unei relații între o anumită 
cantitate livrată și prețul datorat pentru 
respectiva livrare;
(ii) o durată minimă aplicabilă doar în 
cazul contractelor scrise între un fermier 
și primul cumpărător al laptelui crud; 
această durată minimă este de cel puțin 
șase luni și nu aduce atingere funcționării 
corespunzătoare a pieței interne;
(b) dacă statul membru decide că primul 
cumpărător al laptelui crud trebuie să 
facă fermierului o ofertă scrisă pentru un 
contract în conformitate cu alineatul (1), 
statul membru poate prevedea că oferta 
trebuie să includă o durată minimă a 
contractului stabilită în dreptul intern în 
acest sens; această durată minimă este de 
cel puțin șase luni și nu aduce atingere 
funcționării corespunzătoare a pieței 
interne.
Al doilea paragraf nu aduce atingere 
dreptului fermierului de a refuza o astfel 
de durată minimă, cu condiția ca refuzul 
să fie exprimat în scris. În acest caz, 
părțile sunt libere să negocieze toate 
elementele contratului, inclusiv 
elementele menționate la alineatul (2) 
litera (c).
(5) Statele membre care recurg la 
posibilitățile menționate la prezentul 
articol notifică Comisia cu privire la 
modul de aplicare a acestora.
(6) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare prin care se stabilesc măsurile 
necesare pentru a aplica uniform 
alineatul (2) literele (a) și (b) și alineatul 
(3) din prezentul articol, precum și măsuri 
referitoare la notificările care trebuie 
făcute de statele membre în conformitate 
cu prezentul articol. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 229 alineatul (2).”
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Or. en

Justificare

Prezentul amendament aliniază formularea referitoare la contracte, în cazul de față de la 
alineatul (2) litera (c) punctul (i) a doua liniuță, cu formularea referitoare la contracte care 
figurează în compromisul cu privire la articolul 157. Este o chestiune de coerență, pentru a 
garanta că metoda de calcul al prețului final este inclusă în mod consecvent în diferite tipuri 
de contracte, în diferite sectoare.
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15.10.2020 A8-0198/270

Amendamentul 270
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 22 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 149

Textul propus de Comisie Amendamentul

22b. Articolul 149 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Articolul 149
Negocieri contractuale în sectorul laptelui 
și al produselor lactate
(1) O organizație de producători din 
sectorul laptelui și al produselor lactate 
recunoscută în temeiul articolului 161 
alineatul (1) poate negocia, în numele 
membrilor săi fermieri, pentru o parte a 
producției lor colective sau pentru 
totalitatea acesteia, contractele de livrare 
a laptelui crud de la un fermier la un 
procesator de lapte crud sau la un 
colector în sensul articolului 148 
alineatul (1) al treilea paragraf.
(2) Negocierile pot fi purtate de către o 
organizație de producători:
(a) fie că este vorba sau nu de un transfer 
de proprietate a laptelui crud de la 
fermieri către organizația de producători;
(b) fie că prețul negociat este sau nu 
identic pentru producția colectivă a 
tuturor fermierilor membri ai organizației 
sau numai pentru unii dintre ei;
(c) cu condiția ca, pentru organizația de 
producători respectivă, să fie îndeplinite 
toate condițiile următoare:
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(i) volumul total de lapte crud care face 
obiectul negocierilor respective să nu 
depășească 7,5% din producția totală a 
Uniunii;
(ii) volumul de lapte crud care face 
obiectul negocierilor respective și care 
este produs într-un anumit stat membru 
să nu depășească 45 % din producția 
națională totală a statului membru 
respectiv; și
(iii) volumul de lapte crud care face 
obiectul negocierilor respective și care 
este livrat într-un anumit stat membru să 
nu depășească 45 % din producția 
națională totală a statului membru 
respectiv;
(d) cu condiția ca fermierii în cauză să nu 
fie membri ai niciunei alte organizații de 
producători care negociază, de asemenea, 
astfel de contracte în numele lor; cu toate 
acestea, statele membre pot stabili o 
derogare de la această condiție în cazuri 
justificate în mod corespunzător, atunci 
când fermierii dețin două unități de 
producție separate amplasate în arii 
geografice diferite;
(e) cu condiția ca laptele crud să nu facă 
obiectul unei obligații de livrare ce 
decurge din calitatea de membru al unei 
cooperative a fermierului în conformitate 
cu condițiile stabilite în statutele 
cooperativei sau normele și deciziile 
prevăzute în acestea sau care decurg din 
acestea; și
(f) cu condiția ca organizația de 
producători să notifice autoritățile 
competente ale statului membru sau ale 
statelor membre în care își desfășoară 
activitatea cu privire la volumul de lapte 
crud care face obiectul negocierilor.
(3) În pofida condițiilor prevăzute la 
alineatul (2) litera (c) punctele (ii) și (iii), 
o organizație de producători poate 
negocia în temeiul alineatului (1), cu 
condiția ca volumul total de lapte crud 
care face obiectul negocierilor respective 
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pentru organizația de producători 
respectivă și care este produs de sau livrat 
într-un stat membru care are o producție 
anuală totală de lapte crud mai mică de 
500 000 de tone să nu depășească 45 % 
din producția totală națională a statului 
membru respectiv.
(4) În sensul prezentului articol, 
trimiterile la organizațiile de producători 
includ asociațiile unor astfel de 
organizații de producători.
(5) În scopul aplicării alineatului (2) 
litera (c) și a alineatului (3), Comisia 
publică, prin mijloacele pe care le 
consideră adecvate și pe baza celor mai 
recente informații disponibile, cantitățile 
corespunzătoare producției de lapte crud 
din Uniune și din statele membre.
(6) Prin derogare de la alineatul (2) litera 
(c) și de la alineatul (3), chiar dacă 
plafoanele stabilite nu au fost depășite, 
autoritatea din domeniul concurenței 
vizată la prezentul alineat al doilea 
paragraf poate decide într-un caz 
individual că ar trebui să reinițieze sau să 
nu autorizeze o anumită negociere 
desfășurată de organizația de producători, 
în cazul în care consideră că acest lucru 
este necesar pentru a evita excluderea 
concurenței sau pentru a evita 
prejudicierea gravă a IMM-urilor 
prelucrătoare de lapte crud de pe 
teritoriul său.
În cazul negocierilor referitoare la mai 
multe state membre, decizia menționată la 
primul paragraf se adoptă de către 
Comisie fără a se aplica procedura 
menționată la articolul 229 alineatul (2) 
sau (3). În alte cazuri, această decizie se 
adoptă de către autoritatea națională din 
domeniul concurenței a statului membru 
care face obiectul negocierilor.
Deciziile menționate la prezentul alineat 
nu se aplică anterior datei notificării lor 
către întreprinderile în cauză.
(7) În sensul prezentului articol:
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(a) «autoritate națională în domeniul 
concurenței» înseamnă autoritatea 
menționată la articolul 5 din 
Regulamentul (CE) nr. 1/2003[1b] al 
Consiliului;
(b) «IMM» înseamnă o 
microîntreprindere sau o întreprindere 
mică sau mijlocie în sensul Recomandării 
2003/361/CE.
(8) Statele membre în care se desfășoară 
negocieri în conformitate cu prezentul 
articol notifică Comisia cu privire la 
aplicarea alineatului (2) litera (f) și a 
alineatului (6).
_________________
1b Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al 
Consiliului din 16 decembrie 2002 privind 
punerea în aplicare a normelor de 
concurență prevăzute la articolele 81 și 82 
din tratat (JO L 1, 4.1.2003, p. 1).

Or. en

Justificare

Prezentul articol modifică litera (c) pentru a crește cantitatea de lapte crud care poate fi 
negociată colectiv de către o organizație de producători, pentru a-i permite o pondere mai 
mare în negocierile cu actori mai mari, concentrați în amonte de-a lungul lanțului de 
aprovizionare. Aceste modificări sunt efectuate la alineatul (2) litera (c) punctele (i)-(iii).
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15.10.2020 A8-0198/271

Amendamentul 271
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 22 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 164

Textul propus de Comisie Amendamentul

22c. Articolul 164 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Articolul 164
Extinderea normelor
(1) Dacă 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 
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 
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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:
(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
(ii) în alte situații, cel puțin două treimi; și
(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).
Dacă cererea de extindere a aplicării 
normelor sale la alți operatori vizează mai 
multe zone economice, organizația sau 
asociația trebuie să demonstreze nivelul 
minim de reprezentativitate definit la 
primul paragraf pentru fiecare dintre 
ramurile profesionale pe care le grupează 
în fiecare dintre zonele economice vizate.
(4) Normele pentru a căror aplicare se 
poate solicita extinderea la alți operatori, 
astfel cum se prevede la alineatul (1), 
urmăresc unul dintre următoarele 
scopuri:
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(a) raportări referitoare la producție și la 
piață;
(b) norme de producție mai stricte decât 
cele prevăzute de normele Uniunii sau de 
cele naționale;
(c) întocmirea de contracte-tip și 
elaborarea de clauze privind repartizarea 
valorii și compensarea echitabilă, 
compatibile cu normele Uniunii;
(d) comercializare;
(e) protecția mediului;
(f) măsuri de promovare și exploatare a 
potențialului produselor;
(g) măsuri de protecție a agriculturii 
ecologice, precum și a denumirilor de 
origine, a etichetelor de calitate și a 
indicațiilor geografice;
(h) cercetare pentru a crește valoarea 
produselor, în special prin noi 
întrebuințări care nu reprezintă un 
pericol pentru sănătatea publică;
(i) studii pentru a îmbunătăți calitatea 
produselor;
(j) cercetarea, în special în ceea ce 
privește metodele de cultivare care permit 
reducerea utilizării produselor de 
protecție a plantelor sau a produselor 
destinate protejării sănătății animalelor și 
care garantează conservarea solului și 
conservarea sau ameliorarea mediului;
(k) 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;
(l) gestionarea și valorificarea produselor 
secundare;
(la) elaborarea, punerea în aplicare și 
controlul normelor tehnice care permit 
evaluarea precisă a caracteristicilor 
produsului.
Normele respective nu aduc atingere 
Regulamentului (UE) 2018/848. Ele nu 
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produc niciun fel de prejudicii celorlalți 
operatori, inclusiv operatorilor din 
agricultura ecologică, 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 
prezentul articol.
(4b) Dacă statul membru extinde normele 
menționate la alineatul (1), organizația în 
cauză prevede măsuri proporționale 
pentru a asigura respectarea normelor din 
cadrul acordurilor care au devenit 
obligatorii prin extindere.
(5) Extinderea aplicării normelor 
menționate la alineatul (1) este adusă 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.”

Or. en

Justificare

Prezentul amendament urmărește să garanteze că producătorii de produse ecologice nu sunt 
afectați de stabilirea unor norme care nu sunt adaptate sectorului lor. El elimină și 
posibilitatea ca normele privind ambalajele și semințele să fie impuse celor care nu sunt 
membri ai unei organizații de producători, având în vedere că aceste două subiecte sunt 
deosebit de sensibile pentru producătorii mai mici și pentru cei care efectuează vânzări 
directe sau prin lanțuri scurte de aprovizionare.
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15.10.2020 A8-0198/272

Amendamentul 272
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 22 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 165

Textul propus de Comisie Amendamentul

22d. Articolul 165 se elimină.

Or. en

Justificare

Prezentul amendament elimină articolul 165 privind „Contribuțiile financiare ale 
producătorilor nemembri”. Este inechitabil și nedemocratic ca producătorii care nu sunt 
membri ai unei organizații de producători (a) să fie totuși obligați să urmeze regulile impuse 
de o organizație de producători de o anumită dimensiune și (b) să fie obligați apoi să 
contribuie financiar pentru aplicarea regulilor respective. În mod evident, nemembrii nu sunt 
implicați în procesul decizional al unei organizații de producători. Prin urmare, este 
disproporționat să fie obligați să plătească din cauză că au fost create reguli la redactarea 
cărora nu au participat în mod democratic.
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15.10.2020 A8-0198/273

Amendamentul 273
Benoît Biteau, Bronis Ropė
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 22 e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 168

Textul propus de Comisie Amendamentul

22e. Articolul 168 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Articolul 168
Relații contractuale
(1) Fără a aduce atingere articolului 148 
cu privire la sectorul laptelui și 
produselor lactate și nici articolului 125 
cu privire la sectorul zahărului, dacă un 
stat membru decide în ceea ce privește 
produsele agricole din cadrul unui sector 
enumerat la articolul 1 alineatul (2), 
altele decât laptele, produsele lactate și 
zahărul:
(a) că orice livrare a produselor respective 
pe teritoriul său de la un producător la un 
procesator sau la un distribuitor trebuie 
să facă obiectul unui contract scris între 
părți; și/sau
(b) că primii cumpărători trebuie să facă 
în scris o ofertă de contract pentru 
livrarea produselor agricole respective pe 
teritoriul său de către producător, un 
astfel de contract sau o astfel de ofertă de 
contract îndeplinește condițiile stabilite la 
alineatele (4) și (6) din prezentul articol.
(1a) Dacă statele membre nu se folosesc 
de posibilitățile prevăzute la prezentul 
articol alineatul (1), un producător, o 
organizație de producători sau o asociație 
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a organizațiilor de producători, în ceea ce 
privește produsele agricole dintr-un sector 
menționat la articolul 1 alineatul (2) altul 
decât sectorul laptelui și al produselor 
lactate și sectorul zahărului, poate solicita 
ca orice livrare a produselor sale către o 
întreprindere de prelucrare sau distribuție 
să facă obiectul unui contract în scris 
între părți și/sau să facă obiectul unei 
oferte în scris pentru un contract din 
partea primilor cumpărători, în condițiile 
prevăzute la alineatul (4) și la 
alineatul (6) primul paragraf din 
prezentul articol.
Dacă primul cumpărător este o 
microîntreprindere sau o întreprindere 
mică sau mijlocie în sensul Recomandării 
2003/361/CE, contractul și/sau oferta de 
contract nu este obligatoriu(e), fără a 
aduce atingere posibilității pe care o au 
părțile de a utiliza un contract standard 
redactat de o organizație 
interprofesională.
(2) Atunci când un stat membru decide că 
livrările de produse vizate de prezentul 
articol, de la un producător la un 
cumpărător, trebuie să facă obiectul unui 
contract scris între părți, statul membru 
decide, de asemenea, care dintre etapele 
livrării sunt acoperite de un astfel de 
contract în cazul în care livrarea 
produselor vizate se efectuează prin 
intermediul unuia sau al mai multor 
intermediari.
Statele membre se asigură că dispozițiile 
pe care le adoptă în temeiul prezentului 
articol nu afectează buna funcționare a 
pieței interne.
(3) În cazul descris la alineatul (2), statele 
membre pot stabili un mecanism de 
mediere pentru cazurile în care nu există 
un acord reciproc pentru încheierea unui 
astfel de contract, asigurând, astfel, relații 
contractuale echitabile.
(4) Orice contract sau ofertă de contract 
menționat(ă) la alineatele (1) și (1a):
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(a) se întocmește anterior livrării;
(b) se întocmește în scris; și
(c) cuprinde, îndeosebi, următoarele 
elemente:
(i) prețul datorat pentru livrare, care:
- este fix și este determinat în contract 
și/sau
- este calculat prin combinarea mai 
multor factori stabiliți în contract, care 
includ indicatori și indici economici 
relevanți și ușor de înțeles și metoda de 
calculare a prețului final, făcând 
referință la și pe baza costurilor de 
producție și de piață relevante, care sunt 
ușor accesibile și inteligibile și care 
reflectă schimbările condițiilor de piață, 
volumul livrat și calitatea sau compoziția 
produselor agricole livrate.
În acest scop, statele membre care au 
decis să aplice alineatul (1) pot stabili 
indicatori, în conformitate cu criterii 
obiective și pe baza unor studii privind 
producția și lanțul alimentar, pentru a-i 
determina în orice moment.
(ii) cantitatea și calitatea produselor în 
cauză care pot fi sau trebuie să fie livrate, 
precum și calendarul acestor livrări;
(iii) durata contractului, care poate fi 
determinată sau nedeterminată și poate 
include clauze de reziliere;
(iv) detalii privind termenele și 
modalitățile de plată;
(v) modalitățile de colectare sau de livrare 
a produselor agricole; și
(vi) dispozițiile aplicabile în caz de forță 
majoră.
(5) Prin derogare de la alineatele (1) și 
(1a), nu este necesar(ă) un contract sau o 
ofertă de contract atunci când produsele 
în cauză sunt livrate de un membru al 
unei cooperative chiar cooperativei al 
cărei membru este, dacă statutul 
cooperativei respective sau normele și 
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deciziile prevăzute în acest statut sau 
întemeiate pe acesta conțin dispoziții 
având efecte similare dispozițiilor 
prevăzute la alineatul (4) literele (a), (b) și 
(c).
(6) Toate elementele contractelor de 
livrare a produselor agricole încheiate de 
producători, colectori, procesatori sau 
distribuitori, inclusiv elementele 
menționate la alineatul (4) litera (c), sunt 
negociate în mod liber între părți. În 
pofida primului paragraf, se aplică unul 
sau ambele puncte de mai jos:
(a) în cazul în care statul membru decide 
că este obligatoriu să se încheie contracte 
scrise pentru livrarea de produse agricole 
în conformitate cu alineatul (1), statul 
membru poate stabili o durată minimă 
care să se aplice doar în cazul 
contractelor scrise încheiate între 
producător și primul cumpărător al 
produselor agricole. Această durată 
minimă este de cel puțin șase luni și nu 
aduce atingere funcționării 
corespunzătoare a pieței interne;
(b) în cazul în care statul membru decide 
că primul cumpărător al produselor 
agricole trebuie să facă producătorului o 
ofertă scrisă de contract în conformitate 
cu alineatul (1), acesta poate să prevadă 
ca oferta să includă o durată minimă a 
contractului, astfel cum este stabilită de 
legislația națională în acest sens. Această 
durată minimă este de cel puțin șase luni 
și nu aduce atingere funcționării 
corespunzătoare a pieței interne.
Al doilea paragraf se aplică fără a aduce 
atingere dreptului producătorului de a 
refuza o durată minimă, cu condiția ca 
refuzul să fie exprimat în scris. În acest 
caz, părțile sunt libere să negocieze toate 
elementele contratului, inclusiv 
elementele menționate la alineatul (4) 
litera (c).
(7) Statele membre care utilizează 
opțiunile menționate la prezentul articol 
se asigură că dispozițiile stabilite nu 
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afectează buna funcționare a pieței 
interne. Statele membre notifică Comisia 
cu privire la modul în care aplică 
eventualele măsuri introduse în temeiul 
prezentului articol.
(8) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare prin care se stabilesc măsurile 
necesare pentru a aplica uniform 
alineatul (4) literele (a) și (b) și alineatul 
(5) de la prezentul articol, precum și 
măsuri referitoare la notificările care 
trebuie făcute de statele membre în 
conformitate cu prezentul articol.
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 229 
alineatul (2).”

Or. en

Justificare

Prezentul amendament aliniază formularea referitoare la contracte, în cazul de față de la 
alineatul (4) litera (c) punctul (i) a doua liniuță, cu formularea referitoare la contracte care 
figurează în compromisul cu privire la articolul 157. Este o chestiune de coerență, pentru a 
garanta că metoda de calcul al prețului final este inclusă în mod consecvent în diferite tipuri 
de contracte, în diferite sectoare.


