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6.3.2013 B7-0080/361 

Amendamentul 361 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm și alții 
 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 
referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 

privind OCP unică) 
COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP) 

Propunere de regulament 

Considerentul 115 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(115) Pentru a se adapta la situații 
practice care justifică eligibilitatea totală 
sau parțială a restituirilor la export și 
pentru a ajuta operatorii să facă față 
perioadei dintre depunerea cererii și plata 
finală a restituirii la export, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
anumite acte în conformitate cu articolul 
290 din tratat în ceea ce privește măsuri 
referitoare la: o altă dată pentru 
restituire; consecințele asupra plății 
restituirii la export atunci când codul 
produsului sau destinația indicată pe o 
licență nu corespunde produsului sau 
destinației reale; plata în avans a 
restituirilor la export, inclusiv condițiile 
de constituire și de eliberare a unei 
garanții; controalele și documentele 
justificative în cazurile în care există 
îndoieli cu privire la destinația reală a 
produselor, inclusiv posibilitatea 
reimportării pe teritoriul vamal al 
Uniunii; destinațiile tratate ca destinații 
de export din Uniune, precum și 
includerea destinațiilor eligibile pentru 
restituiri la export pe teritoriul vamal al 
Uniunii. 

eliminat 
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Or. en 

Justificare 

Subvențiile la export denaturează piețele internaționale și impun o sarcină excesivă asupra 
producătorilor din țările terțe, mulți dintre aceștia provenind din țări în curs de dezvoltare. 
Comisia propune menținerea lor la nivelul de zero euro; acestea ar putea fi totuși activate în 
situații excepționale de criză. UE trebuie să-și onoreze angajamentul asumat în cadrul 
Conferinței ministeriale a OMC din 2005 de a le elimina treptat pe toate până în 2013. În caz 
contrar, ne vom pierde credibilitatea în fața cetățenilor. 
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6.3.2013 B7-0080/362 

Amendamentul 362 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm și alții 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 
COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP) 

Propunere de regulament 

Considerentul 116 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(116) Pentru a se asigura că produsele 
care beneficiază de restituiri la export 
sunt exportate în afara teritoriului vamal 
al Uniunii și pentru a se evita întoarcerea 
lor pe acest teritoriu, precum și pentru a 
reduce la minimum sarcina 
administrativă a operatorilor în ceea ce 
privește producerea și prezentarea dovezii 
că produsele care beneficiază de restituire 
au ajuns într-o țară de destinație eligibilă 
pentru restituiri diferențiate, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
anumite acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din tratat cu privire la 
măsuri referitoare la: termenul limită 
până la care trebuie să se încheie ieșirea 
de pe teritoriul vamal al Uniunii, inclusiv 
termenul limită pentru întoarcerea 
temporară a produselor; prelucrarea la 
care pot fi supuse produsele care 
beneficiază de restituiri la export în 
respectiva perioadă; dovada că produsele 
au ajuns la o destinație eligibilă pentru 
restituiri diferențiate; pragurile de 
restituire și condițiile în care exportatorii 
pot fi scutiți de obligația de a prezenta 
respectiva dovadă și condițiile de aprobare 

eliminat 
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de către terți independenți a dovezii că 
produsele au ajuns la o destinație eligibilă 
pentru restituiri diferențiate. 

Or. en 

Justificare 

Subvențiile la export denaturează piețele internaționale și impun o sarcină excesivă asupra 
producătorilor din țările terțe, mulți dintre aceștia provenind din țări în curs de dezvoltare. 
Comisia propune menținerea lor la nivelul de zero euro; acestea ar putea fi totuși activate în 
situații excepționale de criză. UE trebuie să-și onoreze angajamentul asumat în cadrul 
Conferinței ministeriale a OMC din 2005 de a le elimina treptat pe toate până în 2013. În caz 
contrar, ne vom pierde credibilitatea în fața cetățenilor. 
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6.3.2013 B7-0080/363 

Amendamentul 363 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm și alții 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 
COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP) 

Propunere de regulament 

Considerentul 117 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(117) Pentru a ține seama de 
particularitățile diverselor sectoare, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta anumite acte în conformitate 
cu articolul 290 din tratat în ceea ce 
privește cerințe și condiții specifice pentru 
operatori și produsele eligibile pentru o 
restituire la export, inclusiv, în special, 
definirea și caracteristicile produselor și 
stabilirea coeficienților pentru calcularea 
restituirilor la export. 

eliminat 

Or. en 

Justificare 

Subvențiile la export denaturează piețele internaționale și impun o sarcină excesivă asupra 
producătorilor din țările terțe, mulți dintre aceștia provenind din țări în curs de dezvoltare. 
Comisia propune menținerea lor la nivelul de zero euro; acestea ar putea fi totuși activate în 
situații excepționale de criză. UE trebuie să-și onoreze angajamentul asumat în cadrul 
Conferinței ministeriale a OMC din 2005 de a le elimina treptat pe toate până în 2013. În caz 
contrar, ne vom pierde credibilitatea în fața cetățenilor. 
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6.3.2013 B7-0080/364 

Amendamentul 364 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm și alții 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 
COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP) 

Propunere de regulament 

Articolul 133 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 133 eliminat 

Domeniul de aplicare  

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

 

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

 

(i) cereale;  

(ii) orez;  

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

 

(iv) carne de vită și mânzat;  

(v) lapte și produse lactate;  

(vi) carne de porc;  
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(vii) ouă;  

(viii) carne de pasăre;  

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

 

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

 

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

 

Or. en 

Justificare 

Subvențiile la export denaturează piețele internaționale și impun o sarcină excesivă asupra 
producătorilor din țările terțe, mulți dintre aceștia provenind din țări în curs de dezvoltare. 
Comisia propune menținerea lor la nivelul de zero euro; acestea ar putea fi totuși activate în 
situații excepționale de criză. UE trebuie să-și onoreze angajamentul asumat în cadrul 
Conferinței ministeriale a OMC din 2005 de a le elimina treptat pe toate până în 2013. În caz 
contrar, ne vom pierde credibilitatea în fața cetățenilor. 
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6.3.2013 B7-0080/365 

Amendamentul 365 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm și alții 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 
COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP) 

Propunere de regulament 

Articolul 134 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 134 eliminat 

Repartizarea restituirilor la export  

Cantitățile care pot fi exportate cu 
restituire la export sunt alocate în 
conformitate cu metoda: 

 

(a) cea mai adaptată naturii produsului și 
situației pieței în cauză, permițând cea 
mai eficientă utilizare a resurselor 
disponibile, ținând seama de eficacitatea 
și structura exporturilor Uniunii și de 
impactul lor asupra echilibrului pieței, 
fără a crea discriminări între operatorii 
implicați și, în special, între micii și marii 
operatori; 

 

(b) cea mai puțin greoaie din punct de 
vedere administrativ pentru operatori, 
ținând seama de cerințele administrative. 

 

Or. en 

Justificare 

Subvențiile la export denaturează piețele internaționale și impun o sarcină excesivă asupra 
producătorilor din țările terțe, mulți dintre aceștia provenind din țări în curs de dezvoltare. 
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Comisia propune menținerea lor la nivelul de zero euro; acestea ar putea fi totuși activate în 
situații excepționale de criză. UE trebuie să-și onoreze angajamentul asumat în cadrul 
Conferinței ministeriale a OMC din 2005 de a le elimina treptat pe toate până în 2013. În caz 
contrar, ne vom pierde credibilitatea în fața cetățenilor. 
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6.3.2013 B7-0080/366 

Amendamentul 366 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm și alții 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 
COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP) 

Propunere de regulament 

Articolul 135 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 135 eliminat 

Stabilirea restituirilor la export  

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

 

(2) Măsurile cu privire la fixarea 
restituirilor sunt luate de Consiliu în 
conformitate cu articolul 43 alineatul (3) 
din tratat. 

 

Or. en 

Justificare 

Subvențiile la export denaturează piețele internaționale și impun o sarcină excesivă asupra 
producătorilor din țările terțe, mulți dintre aceștia provenind din țări în curs de dezvoltare. 
Comisia propune menținerea lor la nivelul de zero euro; acestea ar putea fi totuși activate în 
situații excepționale de criză. UE trebuie să-și onoreze angajamentul asumat în cadrul 
Conferinței ministeriale a OMC din 2005 de a le elimina treptat pe toate până în 2013. În caz 
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contrar, ne vom pierde credibilitatea în fața cetățenilor. 



 

AM\929557RO.doc  PE503.601v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
6.3.2013 B7-0080/367 

Amendamentul 367 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm și alții 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 
COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP) 

Propunere de regulament 

Articolul 136 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 136 eliminat 

Acordarea restituirilor la export  

(1) În privința produselor enumerate la 
articolul 133 alineatul (1) litera (a) 
exportate ca atare fără prelucrare 
ulterioară, restituirea este acordată numai 
la cerere și cu condiția prezentării unei 
licențe de export. 

 

(2) Valoarea restituirilor aplicabile 
produselor menționate la articolul 133 
alineatul (1) litera (a) este cea care este 
valabilă în ziua depunerii cererii pentru 
licență sau cea care se obține din 
procedura de licitație în cauză, și, în cazul 
unei restituiri diferențiate, cea care este 
aplicabilă în aceeași zi: 

 

(a) la destinația indicată pe licență sau  

(b) la destinația reală, în cazul în care 
aceasta diferă de destinația indicată pe 
licență, caz în care suma aplicabilă nu 
poate depăși suma aplicabilă destinației 
indicate pe licență. 
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Comisia poate lua, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsurile 
corespunzătoare pentru prevenirea 
utilizării abuzive a flexibilității prevăzute 
la prezentul alineat. Aceste măsuri se pot 
referi, în special, la procedura de 
depunere a cererilor. 

 

(3) Ținând cont de necesitatea de a se 
asigura accesul egal la restituirile la 
export al exportatorilor de produse 
enumerate în anexa I la tratat, precum și 
de produse prelucrate din acestea, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 160 
din prezentul regulament pentru a aplica 
dispozițiile alineatelor (1) și (2) din 
prezentul articol produselor menționate la 
articolul 133 alineatul (1) litera (b) din 
prezentul regulament. 

 

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

 

(4) Restituirea este plătită dacă se aduce 
dovada că: 

 

(a) produsele au ieșit de pe teritoriul 
vamal al Uniunii în conformitate cu 
procedura de export menționată la 
articolul 161 din Codul Vamal; 

 

(b) în cazul unei restituiri diferențiate, 
produsele au fost importate la destinația 
indicată pe licență sau la o altă destinație 

pentru care s-a fixat o restituire, fără a se 
aduce atingere dispozițiilor alineatului (2) 
litera (b). 

 

Or. en 
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Justificare 

Subvențiile la export denaturează piețele internaționale și impun o sarcină excesivă asupra 
producătorilor din țările terțe, mulți dintre aceștia provenind din țări în curs de dezvoltare. 
Comisia propune menținerea lor la nivelul de zero euro; acestea ar putea fi totuși activate în 
situații excepționale de criză. UE trebuie să-și onoreze angajamentul asumat în cadrul 
Conferinței ministeriale a OMC din 2005 de a le elimina treptat pe toate până în 2013. În caz 
contrar, ne vom pierde credibilitatea în fața cetățenilor. 
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6.3.2013 B7-0080/368 

Amendamentul 368 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm și alții 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 
COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP) 

Propunere de regulament 

Articolul 137 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 137 eliminat 

Restituiri la export pentru animalele vii 
din sectorul cărnii de vită și mânzat 

 

(1) În privința produselor din sectorul 
cărnii de vită și mânzat, acordarea și plata 
restituirilor la exportul de animale vii este 
condiționată de respectarea cerințelor în 
materie de bunăstare a animalelor 
prevăzute de legislația Uniunii și în 
special în materie de protecție a 
animalelor în cursul transportului. 

 

(2) Ținând seama de necesitatea de a 
încuraja exportatorii să respecte condițiile 
de bunăstare a animalelor și pentru a 
permite autorităților competente să 
verifice cheltuirea corectă a restituirilor la 
export în cazul în care plata acestora este 
condiționată de respectarea cerințelor de 
bunăstare a animalelor, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 în ceea ce 
privește respectarea cerințelor în materie 
de bunăstare a animalelor în afara 
teritoriului vamal al Uniunii, inclusiv 
utilizarea unor terțe părți independente. 
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(3) Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, măsurile necesare pentru 
aplicarea prezentului articol. Actele de 
punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2). 

 

Or. en 

Justificare 

Subvențiile la export denaturează piețele internaționale și impun o sarcină excesivă asupra 
producătorilor din țările terțe, mulți dintre aceștia provenind din țări în curs de dezvoltare. 
Comisia propune menținerea lor la nivelul de zero euro; acestea ar putea fi totuși activate în 
situații excepționale de criză. UE trebuie să-și onoreze angajamentul asumat în cadrul 
Conferinței ministeriale a OMC din 2005 de a le elimina treptat pe toate până în 2013. În caz 
contrar, ne vom pierde credibilitatea în fața cetățenilor. 
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6.3.2013 B7-0080/369 

Amendamentul 369 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm și alții 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 
COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP) 

Propunere de regulament 

Articolul 138 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 138 eliminat 

Limite la export  

Angajamentele privind volumul, care 
decurg din acordurile încheiate în temeiul 
articolului 218 din tratat, sunt respectate 
pe baza licențelor de export eliberate 
pentru perioadele de referință aplicabile 
produselor respective. 

 

Comisia poate adopta actele de punere în 
aplicare necesare pentru a se respecta 
angajamentele privind volumul, inclusiv 
stopând sau limitând eliberarea licențelor 
de export în cazul în care astfel de 
angajamente sunt sau pot fi depășite. În 
ceea ce privește respectarea obligațiilor 
care decurg din Acordul OMC privind 
agricultura, sfârșitul unei perioade de 
referință nu afectează valabilitatea 
licențelor de export. 

 

Or. en 

Justificare 

Subvențiile la export denaturează piețele internaționale și impun o sarcină excesivă asupra 
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producătorilor din țările terțe, mulți dintre aceștia provenind din țări în curs de dezvoltare. 
Comisia propune menținerea lor la nivelul de zero euro; acestea ar putea fi totuși activate în 
situații excepționale de criză. UE trebuie să-și onoreze angajamentul asumat în cadrul 
Conferinței ministeriale a OMC din 2005 de a le elimina treptat pe toate până în 2013. În caz 
contrar, ne vom pierde credibilitatea în fața cetățenilor. 
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6.3.2013 B7-0080/370 

Amendamentul 370 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm și alții 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 
COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP) 

Propunere de regulament 

Articolul 139 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

Or. en 

Justificare 

Subvențiile la export denaturează piețele internaționale și impun o sarcină excesivă asupra 
producătorilor din țările terțe, mulți dintre aceștia provenind din țări în curs de dezvoltare. 
Comisia propune menținerea lor la nivelul de zero euro; acestea ar putea fi totuși activate în 
situații excepționale de criză. UE trebuie să-și onoreze angajamentul asumat în cadrul 
Conferinței ministeriale a OMC din 2005 de a le elimina treptat pe toate până în 2013. În caz 
contrar, ne vom pierde credibilitatea în fața cetățenilor. 
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6.3.2013 B7-0080/371 

Amendamentul 371 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm și alții 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 
COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP) 

Propunere de regulament 

Articolul 140 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 140 eliminat 

Competențe de executare în conformitate 
cu procedura de examinare  

Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsurile 
necesare pentru aplicarea prezentei 
secțiuni privind în special: 

 

(a) redistribuirea cantităților exportabile 
care nu fost alocate sau utilizate;  

(b) produsele menționate la articolul 133 
alineatul (1) litera (b).  

Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2). 

 

Or. en 

Justificare 

Subvențiile la export denaturează piețele internaționale și impun o sarcină excesivă asupra 
producătorilor din țările terțe, mulți dintre aceștia provenind din țări în curs de dezvoltare. 
Comisia propune menținerea lor la nivelul de zero euro; acestea ar putea fi totuși activate în 
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situații excepționale de criză. UE trebuie să-și onoreze angajamentul asumat în cadrul 
Conferinței ministeriale a OMC din 2005 de a le elimina treptat pe toate până în 2013. În caz 
contrar, ne vom pierde credibilitatea în fața cetățenilor. 
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6.3.2013 B7-0080/372 

Amendamentul 372 

Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, 

Göran Färm și alții 

 

Mandat pentru negocieri interinstituționale B7-0080/2013 

sub formă de amendamente legislative 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 
Decizie privind deschiderea negocierilor și mandatul pentru negocierile interinstituționale 

referitoare la instituirea unei organizări comune a piețelor produselor agricole (Regulamentul 
privind OCP unică) 
COM(2011)0626 – C7-0339/2011 – (COM (2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD) 
– 2013/2529(RSP) 

Propunere de regulament 

Articolul 141 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 141 eliminat 

Alte competențe de executare  

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

 

Or. en 

Justificare 

Subvențiile la export denaturează piețele internaționale și impun o sarcină excesivă asupra 
producătorilor din țările terțe, mulți dintre aceștia provenind din țări în curs de dezvoltare. 
Comisia propune menținerea lor la nivelul de zero euro; acestea ar putea fi totuși activate în 
situații excepționale de criză. UE trebuie să-și onoreze angajamentul asumat în cadrul 
Conferinței ministeriale a OMC din 2005 de a le elimina treptat pe toate până în 2013. În caz 
contrar, ne vom pierde credibilitatea în fața cetățenilor. 

 
 


