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Amendament  375 
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García 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 91 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendament 

 (91a) Cu toate acestea, având în vedere 
crizele periodice cu care se confruntă 
sectorul și volatilitatea prețurilor, pentru 
a evita agravarea situației și pentru a 
garanta viabilitatea exploatațiilor, 
sistemul cotelor de lapte va trebui să 
rămână în vigoare până în 2020 cu scopul 
elaborării unor noi măsuri și a evaluării 
impactului acestora;  Astfel, vom putea 
asigura echilibrul pieței,  și 
aprovizionarea în permanență cu lapte și 
produse lactate a pieței Uniunii, reducând 
la minimum efectele negative pe care 
abolirea sistemului le-ar putea implica, la 
nivel național, regional și local, pentru 
producătorii de lapte. 

 

Or. pt 
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Amendament  376 
Maria do Céu Patrão Neves, Esther Herranz García 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 163 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b 
 

Textul propus de Comisie Amendament 

(b) dispozițiile privind sistemul de limitare 
a producției de lapte stabilit în partea II 
titlul I capitolul III, până la 31 martie 
2015; 

(b) dispozițiile privind sistemul de limitare 
a producției de lapte stabilit în partea II 
titlul I capitolul III și la anexele IX și X, 
până la 31 martie 2020; 

Or. pt 

 
 


