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6.3.2013 B7-0080/373 

Amendamentul 373 

Elisabeth Jeggle 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 

Domeniul de aplicare 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:  

(1) În măsura necesară pentru a permite 
realizarea exporturilor pe baza cursului sau 
a prețurilor pieței internaționale, atunci 
când condițiile de pe piața internă intră în 
domeniul de aplicare al celor descrise la 
articolul 154 alineatul (1), în limitele care 
decurg din acordurile încheiate conform 
articolului 218 din tratat și în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (5) din Tratatul 
privind Uniunea Europeană, 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:  

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

(i) cereale;  (i) cereale;  

(ii) orez;  (ii) orez;  

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

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

(iv) carne de vită și mânzat;  (iv) carne de vită și mânzat, cu excepția 
animalelor domestice vii din specia bovină 
care intră sub incidența codurilor CN 
0102;  
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(v) lapte și produse lactate;  (v) lapte și produse lactate;  

(vi) carne de porc;  (vi) carne de porc, cu excepția animalelor 
domestice vii din specia porcine care intră 
sub incidența codurilor CN 0103;  

(vii) ouă;  (vii) ouă;  

(viii) carne de pasăre;  (viii) carne de pasăre, cu excepția 
păsărilor vii care intră sub incidența 
codurilor CN 0105;  

(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).  

(b) pentru produsele enumerate la litera (a) 
punctele (i)-(iii), (v), (vi) 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, inclusiv pentru produsele 
exportate sub formă de mărfuri care nu 
sunt incluse în anexa I la tratat, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 578/2010 al Comisiei din 
29 iunie 2010 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.  

(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.  

 (2a) Fără a aduce atingere aplicării 
articolului 154 alineatul (1) și 
articolului 159, pentru produsele 
menționate la alineatul (1) restituirile 
disponibile sunt de 0 EUR. 

 
(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).  

(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).  
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Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/374 

Amendamentul 374 

Elisabeth Jeggle 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 

 
 


