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Textul în vigoare Amendamentul

(22a) Articolul 157 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 157 „Articolul 157 
Organizațiile interprofesionale Organizațiile interprofesionale

1. Statele membre pot recunoaște, la 
cerere, organizații interprofesionale dintr-
un sector specific menționat la articolul 1 
alineatul (2) care:

1. Statele membre pot recunoaște, la 
cerere, organizații interprofesionale dintr-
un sector specific menționat la articolul 1 
alineatul (2) care: 

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

(a) sunt constituite din reprezentanți ai 
activităților economice legate de producție, 
inclusiv din reprezentanți ai organizațiilor 
de producători, și de cel puțin una dintre 
următoarele etape ale lanțului de 
aprovizionare: procesarea sau 
comercializarea, inclusiv distribuirea, 
produselor din unul sau mai multe 
sectoare.”

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

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

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

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

(i) ameliorarea cunoștințelor și a 
transparenței producției și a pieței, inclusiv 
prin publicarea de date statistice agregate 

(i) ameliorarea cunoștințelor și a 
transparenței producției și a pieței, inclusiv 
prin publicarea de date statistice agregate 
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cu privire la costurile de producție, prețuri, 
care sunt însoțite, dacă este cazul, de indici 
de prețuri, volume și durata contractelor 
încheiate anterior, precum și prin realizarea 
unor studii privind perspectivele de 
evoluție ale pieței la nivel regional, 
național sau internațional;

cu privire la costurile de producție, prețuri, 
care sunt însoțite, dacă este cazul, de indici 
de prețuri, volume și durata contractelor 
încheiate anterior, precum și prin realizarea 
unor studii privind perspectivele de 
evoluție ale pieței la nivel regional, 
național sau internațional;

(ii) estimarea potențialului de 
producție, precum și înregistrarea prețurilor 
pieței;

(ii) estimarea potențialului de 
producție, precum și înregistrarea prețurilor 
pieței;

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

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

(iv) explorarea piețelor de export 
potențiale; 

(iv) explorarea piețelor de export 
potențiale; 

(v) fără a aduce atingere articolelor 148 
și 168, elaborarea unor modele de contracte 
compatibile cu normele Uniunii pentru 
vânzarea de produse agricole către 
cumpărători și/sau pentru furnizarea de 
produse procesate distribuitorilor și 
comercianților cu amănuntul, ținând seama 
de necesitatea de a obține condiții de 
concurență echitabile și de a evita 
denaturarea piețelor;

(v) fără a aduce atingere articolelor 148 
și 168, elaborarea unor modele de contracte 
compatibile cu normele Uniunii pentru 
vânzarea de produse agricole către 
cumpărători și/sau pentru furnizarea de 
produse procesate distribuitorilor și 
comercianților cu amănuntul, ținând seama 
de necesitatea de a obține condiții de 
concurență echitabile și de a evita 
denaturarea piețelor;

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

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

(vii) furnizarea de informații și 
realizarea cercetării necesare inovării, 
raționalizării, ameliorării și ajustării 
producției și, dacă este cazul, a prelucrării 
și a comercializării spre produse mai 
adaptate cerințelor pieței, gusturilor și 
așteptărilor consumatorilor, în special în 
materie de calitate a produselor, inclusiv 
particularitățile produselor cu denumire de 
origine protejată sau cu indicație 
geografică protejată, și de protecție a 
mediului;

(vii) furnizarea de informații și 
realizarea cercetării necesare inovării, 
raționalizării, ameliorării și ajustării 
producției și, dacă este cazul, a prelucrării 
și a comercializării spre produse mai 
adaptate cerințelor pieței, gusturilor și 
așteptărilor consumatorilor, în special în 
materie de calitate a produselor, inclusiv 
particularitățile produselor cu denumire de 
origine protejată sau cu indicație 
geografică protejată, și de protecție a 
mediului;

(viii) căutarea unor metode de 
restricționare a utilizării produselor 
destinate sănătății animalelor și a 

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

produselor de protecție a plantelor, de 
îmbunătățire a gestionării altor resurse, de 
garantare a calității produselor, a protecției 
solului și a apelor, de promovare a 
siguranței alimentare, îndeosebi prin 
intermediul trasabilității produselor, și de 
îmbunătățire a sănătății și bunăstării 
animalelor;

(ix) elaborarea unor metode și 
instrumente de îmbunătățire a calității 
produselor în toate stadiile de producție și, 
după caz, de procesare și de 
comercializare;

(ix) elaborarea unor metode și 
instrumente de îmbunătățire a calității 
produselor în toate stadiile de producție și, 
după caz, de procesare și de 
comercializare;

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

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

(xi) promovarea și realizarea unei 
cercetări în materie de producție integrată, 
durabilă, sau de alte metode de producție 
care protejează mediul;

(xi) promovarea și realizarea unei 
cercetări în materie de producție integrată, 
durabilă, sau de alte metode de producție 
care protejează mediul;

(xii) încurajarea consumului sănătos și 
responsabil de produse existente pe piața 
internă; și/sau difuzarea de informații 
privind efectele nocive ale modelelor de 
consum periculoase;

(xii) încurajarea consumului sănătos și 
responsabil de produse existente pe piața 
internă; și/sau difuzarea de informații 
privind efectele nocive ale modelelor de 
consum periculoase;

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

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

(xiv) contribuția la gestionarea 
produselor secundare și la reducerea și 
gestionarea deșeurilor;

(xiv) contribuția la gestionarea 
produselor secundare și la reducerea și 
gestionarea deșeurilor;

(xv) stabilirea unor clauze standard de 
repartizare a valorii în sensul articolului 
172a, inclusiv în ceea ce privește 
câștigurile și pierderile de pe piață, pentru 
a determina modul în care urmează să fie 
repartizată între ei orice evoluție a 
prețurilor relevante de pe piață ale 
produselor în cauză sau de pe alte piețe ale 
materiilor prime;

(xv) stabilirea unor clauze standard de 
repartizare a valorii în sensul articolului 
172a, inclusiv în ceea ce privește 
câștigurile și pierderile de pe piață, pentru 
a determina modul în care urmează să fie 
repartizată între ei orice evoluție a 
prețurilor relevante de pe piață ale 
produselor în cauză sau de pe alte piețe ale 
materiilor prime;

(xvi) punerea în aplicare a unor măsuri 
de prevenire și de gestionare a sănătății 

(xvi) punerea în aplicare a unor măsuri 
de prevenire și de gestionare a sănătății 
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animalelor, a protecției plantelor și a 
riscurilor de mediu.

animalelor, a protecției plantelor și a 
riscurilor de mediu.

1a. Statele membre pot, la cerere, să 
decidă să acorde mai multe recunoașteri 
unei organizații interprofesionale care își 
desfășoară activitatea în mai multe sectoare 
menționate la articolul 1 alineatul (2), cu 
condiția ca organizația interprofesională să 
îndeplinească condițiile prevăzute la 
alineatul (1) și, după caz, la alineatul (3) 
pentru fiecare sector pentru care dorește să 
obțină recunoaștere. 

1a. Statele membre pot, la cerere, să 
decidă să acorde mai multe recunoașteri 
unei organizații interprofesionale care își 
desfășoară activitatea în mai multe sectoare 
menționate la articolul 1 alineatul (2), cu 
condiția ca organizația interprofesională să 
îndeplinească condițiile prevăzute la 
alineatul (1) și, după caz, la alineatul (3) 
pentru fiecare sector pentru care dorește să 
obțină recunoaștere. 

2. În cazuri justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide, 
pe baza unor criterii obiective și 
nediscriminatorii, că prin limitarea 
numărului de organizații interprofesionale 
la nivel regional sau național este 
respectată condiția de la articolul 158 
alineatul (1) litera (c), dacă normele interne 
în vigoare prevăd acest lucru, anterior datei 
de 1 ianuarie 2014, și în cazul în care acest 
lucru nu afectează buna funcționare a pieței 
interne.

2. În cazuri justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide, 
pe baza unor criterii obiective și 
nediscriminatorii, că prin limitarea 
numărului de organizații interprofesionale 
la nivel regional sau național este 
respectată condiția de la articolul 158 
alineatul (1) litera (c), dacă normele interne 
în vigoare prevăd acest lucru, anterior datei 
de 1 ianuarie 2014, și în cazul în care acest 
lucru nu afectează buna funcționare a pieței 
interne.

3. Prin derogare de la alineatul (1), în 
ceea ce privește sectorul laptelui și al 
produselor lactate, statele membre pot 
recunoaște organizațiile interprofesionale 
care:

3. Prin derogare de la alineatul (1), în 
ceea ce privește sectorul laptelui și al 
produselor lactate, statele membre pot 
recunoaște organizațiile interprofesionale 
care:

(a) au solicitat în mod oficial 
recunoașterea și sunt formate din 
reprezentanți ai activităților economice 
legate de producția de lapte crud și de cel 
puțin una dintre următoarele etape ale 
lanțului de aprovizionare: procesarea sau 
comercializarea, inclusiv distribuția 
produselor din sectorul laptelui și al 
produselor lactate;

(a) au solicitat în mod oficial 
recunoașterea și sunt formate din 
reprezentanți ai activităților economice 
legate de producția de lapte crud și de cel 
puțin una dintre următoarele etape ale 
lanțului de aprovizionare: procesarea sau 
comercializarea, inclusiv distribuția 
produselor din sectorul laptelui și al 
produselor lactate;

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

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

(c) desfășoară, într-una sau mai multe 
regiuni ale Uniunii, ținând seama de 
interesele membrilor organizațiilor 
interprofesionale și ale consumatorilor, una 
sau mai multe dintre următoarele activități:

(c) desfășoară, într-una sau mai multe 
regiuni ale Uniunii, ținând seama de 
interesele membrilor organizațiilor 
interprofesionale și ale consumatorilor, una 
sau mai multe dintre următoarele activități:



AM\1216237RO.docx PE658.378v01-00

RO Unită în diversitate RO

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

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

(ii) contribuirea la o mai bună 
coordonare a introducerii pe piață a 
produselor din sectorul laptelui și al 
produselor lactate, în special prin cercetare 
și studii de piață;

(ii) contribuirea la o mai bună 
coordonare a introducerii pe piață a 
produselor din sectorul laptelui și al 
produselor lactate, în special prin cercetare 
și studii de piață;

(iii) promovarea consumului de lapte și 
de produsele lactate, precum și furnizarea 
de informații referitoare la acestea, atât pe 
piețele interne, cât și pe cele externe;

(iii) promovarea consumului de lapte și 
de produsele lactate, precum și furnizarea 
de informații referitoare la acestea, atât pe 
piețele interne, cât și pe cele externe;

(iv) explorarea piețelor de export 
potențiale;

(iv) explorarea piețelor de export 
potențiale;

(v) elaborarea unor contracte-tip 
compatibile cu normele Uniunii pentru 
vânzarea laptelui crud către cumpărători 
sau pentru aprovizionarea distribuitorilor și 
a comercianților cu amănuntul cu produse 
procesate, ținând seama de faptul că este 
necesar să se ofere condiții de concurență 
echitabile și să se evite denaturarea pieței;

(v) elaborarea unor contracte-tip 
compatibile cu normele Uniunii pentru 
vânzarea laptelui crud către cumpărători 
sau pentru aprovizionarea distribuitorilor și 
a comercianților cu amănuntul cu produse 
procesate, ținând seama de faptul că este 
necesar să se ofere condiții de concurență 
echitabile și să se evite denaturarea pieței;

(vi) comunicarea informațiilor și 
desfășurarea cercetării necesare orientării 
producției în favoarea unor produse mai 
adaptate cerințelor pieței, gusturilor și 
aspirațiilor consumatorilor, în special în 
materie de calitate a produselor și de 
protecție a mediului;

(vi) comunicarea informațiilor și 
desfășurarea cercetării necesare orientării 
producției în favoarea unor produse mai 
adaptate cerințelor pieței, gusturilor și 
aspirațiilor consumatorilor, în special în 
materie de calitate a produselor și de 
protecție a mediului;

(vii) menținerea și dezvoltarea 
capacității de producție a sectorului 
produselor lactate prin, printre altele, 
promovarea inovării și susținerea 
programelor de cercetare și dezvoltare 
aplicate în vederea exploatării întregului 
potențial al laptelui și al produselor lactate, 
în special pentru a crea produse cu valoare 
adăugată care să fie mai atrăgătoare pentru 
consumatori;

(vii) menținerea și dezvoltarea 
capacității de producție a sectorului 
produselor lactate prin, printre altele, 
promovarea inovării și susținerea 
programelor de cercetare și dezvoltare 
aplicate în vederea exploatării întregului 
potențial al laptelui și al produselor lactate, 
în special pentru a crea produse cu valoare 
adăugată care să fie mai atrăgătoare pentru 
consumatori;

(viii) căutarea unor metode care să (viii) căutarea unor metode care să 
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permită limitarea utilizării produselor 
farmaceutice de uz animal, îmbunătățirea 
gestionării altor furnituri și sporirea 
siguranței alimentare și a sănătății 
animalelor;

permită limitarea utilizării produselor 
farmaceutice de uz animal, îmbunătățirea 
gestionării altor furnituri și sporirea 
siguranței alimentare și a sănătății 
animalelor;

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

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

(x) exploatarea potențialului 
agriculturii ecologice și protecția și 
promovarea unei astfel de agriculturi, 
precum și producerea unor produse ce 
beneficiază de o denumire de origine, 
etichete de calitate și indicații geografice;

(x) exploatarea potențialului 
agriculturii ecologice și protecția și 
promovarea unei astfel de agriculturi, 
precum și producerea unor produse ce 
beneficiază de o denumire de origine, 
etichete de calitate și indicații geografice;

(xi) promovarea producției integrate sau 
a altor metode de producție care protejează 
mediul;

(xi) promovarea producției integrate sau 
a altor metode de producție care protejează 
mediul;

(xii) stabilirea unor clauze standard de 
repartizare a valorii în sensul articolului 
172a, inclusiv în ceea ce privește 
câștigurile și pierderile de pe piață, pentru 
a determina modul în care urmează să fie 
repartizată între ei orice evoluție a 
prețurilor relevante de pe piață ale 
produselor în cauză sau de pe alte piețe ale 
materiilor prime; și

(xii) stabilirea unor clauze standard de 
repartizare a valorii în sensul articolului 
172a, inclusiv în ceea ce privește 
câștigurile și pierderile de pe piață, pentru 
a determina modul în care urmează să fie 
repartizată între ei orice evoluție a 
prețurilor relevante de pe piață ale 
produselor în cauză sau de pe alte piețe ale 
materiilor prime; și

(xiii) punerea în aplicare a unor măsuri 
de prevenire și de gestionare a sănătății 
animalelor, a protecției plantelor și a 
riscurilor de mediu.

(xiii) punerea în aplicare a unor măsuri 
de prevenire și de gestionare a sănătății 
animalelor, a protecției plantelor și a 
riscurilor de mediu.

Or. fr
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Amendamentul277/rev
Eric Andrieu
în numele Grupului S&D
Benoît Biteau
în numele Grupului GUE/NGL
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 a (nou)Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 219 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Se introduce următorul articol:
„Articolul 219b 
Măsuri de stabilizare a producției în 
perioade de tulburări puternice ale pieței
1. În cazul în care Comisia a adoptat 
acte delegate în temeiul articolului 219a, 
atunci când este posibil ca dezechilibrele 
grave ale pieței să continue sau să se 
accentueze, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 227 de completare a prezentului 
regulament, în vederea completării 
măsurilor adoptate în temeiul articolului 
219a, impunând o taxă tuturor 
producătorilor dintr-un anumit sector 
menționat la articolul 1 alineatul (2) care 
își măresc livrările în comparație cu 
aceeași perioadă a anului precedent:
(a) pe parcursul aceleiași perioade 
stabilite la articolul 219a din motive 
imperioase justificate corespunzător;
(b) pe parcursul unei noi perioade de 
reducere, dacă participarea 
producătorilor în temeiul articolului 219a 
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nu a fost suficientă pentru reechilibrarea 
pieței.
2. La activarea măsurii menționate la 
alineatul (1), Comisia ține seama de 
evoluția costurilor de producție, îndeosebi 
a costurilor factorilor de producție.
3. Pentru a asigura punerea în 
aplicare eficace și corespunzător a acestui 
sistem, Comisia este împuternicită să 
adopte, în conformitate cu articolul 227, 
acte delegate de completare a prezentului 
regulament, prin care se stabilesc:
(a) cuantumul și condițiile taxei 
impuse producătorilor care își cresc 
volumele sau cantitatea pe parcursul 
perioadei de reducere;
(b) condițiile specifice pentru punerea 
în aplicare și completarea acestui sistem 
cu sistemul de reducere a volumului de 
producție menționat la articolul 219a.
4. Aceste măsuri pot fi însoțite, dacă 
este necesar, de alte măsuri prevăzute în 
prezentul regulament, în special de cele de 
la articolul 222.
5. Dacă măsurile adoptate în 
conformitate cu articolul 219a și cu 
alineatele (1)-(4) de la prezentul articol se 
dovedesc totuși insuficiente pentru a 
soluționa dezechilibrele grave de pe piață, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 227 
pentru a completa măsurile prevăzute la 
articolul 219a și la prezentul articol, 
impunând o reducere obligatorie a 
volumelor într-o anumită perioadă 
tuturor producătorilor din unul dintre 
sectoarele menționate la articolul 1 
alineatul (2) din prezentul regulament. În 
acest caz, se aplică o taxă tuturor 
producătorilor care nu își reduc producția 
cu procentajul cerut.
Limitarea obligatorie a volumelor se 
aplică fie:
(a) pe parcursul aceleiași perioade ca 
cea stabilită la articolul 219a din motive 
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imperioase justificate corespunzător; fie
(b) pe parcursul unei noi perioade de 
reducere, dacă participarea 
producătorilor în temeiul articolului 219a 
și/sau al prezentului articol nu a fost 
suficientă pentru reechilibrarea pieței.
Dacă este necesar, noua perioadă de 
reducere menționată la al doilea paragraf 
litera (b) poate fi prelungită. Pentru a 
asigura punerea în aplicare eficientă și 
proporțională a acestui sistem, Comisia 
este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 227 din 
prezentul regulament, acte delegate de 
completare a prezentului regulament, prin 
care se stabilesc:
(a) durata perioadei de reducere 
obligatorie a volumelor de producție, iar 
dacă este necesar, prelungirea acesteia;
(b) procentajul de reducere obligatorie 
pentru fiecare producător;
(c)  nivelul și condițiile aplicării taxei 
în cazul producătorilor care nu își reduc 
volumele de producție în perioada de 
producție redusă;
(d) condițiile specifice pentru 
aplicarea acestei reduceri obligatorii a 
producției în conformitate cu articolul 
219a și cu alineatele (1)-(4) de la 
prezentul articol.”

Or. fr


