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6.3.2013 B7-0080/377 

Amendamentul 377 

James Nicholson 

în numele Grupului ECR 
 

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 52 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(52) Trebuie prevăzute dispoziții cu 
caracter orizontal pentru standardele de 
comercializare. 

eliminat 

Or. en 



 

AM\929553RO.doc  PE503.601v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
6.3.2013 B7-0080/378 

Amendamentul 378 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

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 55 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(55) Standardele de comercializare 
trebuie să se aplice tuturor produselor 
agricole comercializate în Uniune. 

eliminat 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/379 

Amendamentul 379 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

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 59 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(59) Pentru a ține seama de așteptările 
consumatorilor și a contribui la ameliorarea 
condițiilor economice de producție și de 
comercializare a produselor agricole, 

precum și a calității acestora și pentru a se 
adapta la condițiile în continuă schimbare 
de pe piață, la evoluția cererii 
consumatorilor, precum și pentru a ține 
seama de evoluțiile standardelor 

internaționale în domeniu și pentru a lua în 
considerare progresul tehnic, precum și 
pentru a evita crearea de obstacole pentru 

inovarea în materie de produse, trebuie să 
se delege Comisiei competența de a adopta 

anumite acte în conformitate cu articolul 
290 din tratat în ceea ce privește anumite 
acte pentru a adopta standarde de 
comercializare pe sectoare sau pe 
produse, în toate etapele comercializării, 
precum și derogări și scutiri de la 
aplicarea acestor standarde, precum și în 
ceea ce privește modificările, derogările 

sau scutirile necesare de la definiții și 
denumiri comerciale. 

(59) Pentru a ține seama de așteptările 
consumatorilor și a contribui la ameliorarea 
condițiilor economice de producție și de 
comercializare a produselor agricole, 

precum și a calității acestora și pentru a se 
adapta la condițiile în continuă schimbare 
de pe piață, la evoluția cererii 
consumatorilor, precum și pentru a ține 
seama de evoluțiile standardelor 

internaționale în domeniu și pentru a lua în 
considerare progresul tehnic, precum și 
pentru a evita crearea de obstacole pentru 

inovarea în materie de produse, trebuie să 
se delege Comisiei competența de a adopta 

anumite acte în conformitate cu articolul 
290 din tratat în ceea ce privește derogările 
și scutirile de la aplicarea acestor 
standarde, precum și în ceea ce privește 
modificările, derogările sau scutirile 

necesare de la definiții și denumiri 
comerciale. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/380 

Amendamentul 380 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

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 33 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 33 eliminat 

Ajutor financiar național  

(1) În regiuni ale statelor membre în care 
gradul de organizare a producătorilor din 
sectorul fructelor și legumelor este 
deosebit de scăzut, Comisia poate autoriza 
statele membre, în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2), prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, la cererea justificată 
corespunzător a statelor membre, să 
plătească organizațiilor de producători un 
ajutor financiar național egal cu 
maximum 80 % din contribuțiile 
financiare menționate la articolul 30 
alineatul (1) litera (a). Acest ajutor se 
adaugă la fondul operațional. 

 

(2) În regiuni ale statelor membre în care 
organizațiile de producători, asociațiile 
organizațiilor de producători și grupurile 
de producători menționate la articolul 28 
din Regulamentul (UE) nr. […] privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) 

 



 

AM\929553RO.doc  PE503.601v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

comercializează mai puțin de 15 % din 
valoarea producției de fructe și legume și 
a căror producție de fructe și legume 
reprezintă cel puțin 15 % din producția 
lor agricolă totală, ajutorul financiar 
național menționat la alineatul (1) poate 
fi rambursat de Uniune la cererea statului 
membru respectiv. Prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, Comisia decide 
cu privire la rambursarea respectivă. 
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/381 

Amendamentul 381 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

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 

Partea 2 – titlul 1 – capitolul 2 – secțiunea 5 a (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Secțiunea 5a 

 Ajutor financiar pentru sectorul 
hameiului 

 Articolul 54a 

 Ajutoare pentru organizațiile de 
producători 

 (1) Uniunea finanțează o plată către 
organizațiile de producători din sectorul 
hameiului recunoscute în conformitate cu 
articolul 106, în vederea finanțării 
obiectivelor menționate la articolul 106 
litera (c) punctele (i), (ii) sau (iii). 

 (2) Lista statelor membre care finanțează 
organizațiile de producători menționate la 
alineatul (1) și plafoanele naționale 
corespunzătoare din fondurile Uniunii 
sunt stabilite la anexa XYZ. 

 (3) Statele membre pot decide să efectueze 
plățile menționate la alineatul (1) până la 
data de 1 august a anului precedent 
primului an în care sunt efectuate plățile 
în cauză: În vederea finanțării plății în 
cauză, statele membre utilizează până la 
0,5% din plafonul național prevăzut la 
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anexa II din Regulamentul (UE) nr. 
[.../....] [RPD]. 
 

 (4) Statele membre notifică decizia 
menționată la alineatul (3) până la data 
prevăzută la alineatul respectiv. 

 Articolul 54b 

 Competențele delegate 

 Pentru a garanta că prin intermediul 
ajutoarelor se finanțează obiectivele 
menționate la articolul 106 și pentru a 
ține seama de deciziile statelor membre 
menționate la articolul 54a alineatul (3), 
se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 160 în ceea ce privește: 

 (a) cererile de ajutor, inclusiv normele 
privind termenele și documentele 
aferente; 

 (b) dreptul la ajutor, inclusiv normele 
privind suprafețele cultivate cu hamei 
eligibile și calcularea sumelor plătibile 
fiecărei organizații de producători; 

 (c) sancțiunile aplicabile în cazul plăților 
necuvenite; 

 (d) revizuirea plafoanelor naționale 
prevăzute la anexa […]. 

 Articolul 54c 

 Competențe de executare 

 Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare, care stabilesc măsurile necesare 
referitor la prezenta secțiune cu privire la: 

 (a) plata ajutorului; 

 (b) controale și inspecții; 

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

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/382 

Amendamentul 382 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

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 

Partea 2 – titlul 2 – capitolul 1 – secțiunea 1 – subsecțiunea 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Standardul general de comercializare eliminat 

Conformitatea cu standardul general de 
comercializare 

 

(1) În sensul prezentului Regulament, un 
produs respectă „standardul general de 
comercializare” atunci când este de 
calitate bună, corectă și vandabilă. 

 

(2) În cazul în care nu au fost stabilite 
standarde de comercializare în 
conformitate cu subsecțiunea 3 și cu 
Directivele 2000/36/CE28, 2001/112/CE29, 
2001/113/CE30, 2001/114/CE31, 
2001/110/CE32, 2001/111/CE33 ale 
Consiliului, produsele agricole pregătite 
pentru vânzarea sau livrarea cu 
amănuntul către consumatorul final, 
conform definiției de la articolul 3 
punctul 7 din Regulamentul (CE) nr. 
178/2002, pot fi comercializate numai 
dacă respectă standardul general de 
comercializare. 

 

(3) Se consideră că un produs respectă 
standardul general de comercializare 
dacă produsul care urmează să fie 
comercializat este în conformitate cu un 
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standard aplicabil adoptat de oricare 
dintre organizațiile internaționale 
enumerate în anexa V. 

Competențe delegate  

Întrucât este nevoie să se ia în 
considerare schimbările intervenite în 
situația pieței și specificitatea fiecărui 
sector, se deleagă Comisiei, în 
conformitate cu articolul 160, competența 
de a adopta acte delegate, pentru a 
adopta, modifica și prevedea derogări de 
la cerințele privind standardul general de 
comercializare menționat la articolul 56 
alineatul (1), precum și de la normele 
referitoare la conformitate menționate la 
articolul 56 alineatul (3). 

 

____________ 
28 JO L 197, 3.8.2000, p. 19. 
29 JO L 10, 12.1.2002, p. 58. 
30 JO L 10, 12.1.2002, p. 67. 
31 JO L 15, 17.1.2002, p. 19. 
32 JO L 10, 12.1.2002, p. 47. 
33 JO L 10, 12.1.2002, p. 53. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/383 

Amendamentul 383 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

 

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 58 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Standardele de comercializate pot fi 
aplicate pentru unul sau mai multe dintre 
următoarele produse și/sau sectoare: 

 (a) ulei de măsline și măsline de masă, în 
ceea ce privește produsele menționate în 
anexa 1 partea VII litera (a); 

 (b) fructe și legume; 

 (c) fructe și legume prelucrate; 

 (d) banane; 

 (e) plante vii; 

 (f) ouă; 

 (g) carne de pasăre; 

 (h) materii grase tartinabile destinate 
consumului uman; 

 (i) hamei. 

Produsele pentru care au fost prevăzute 
standarde de comercializare pe sectoare sau 

pe produse pot fi comercializate în Uniune 
numai în conformitate cu standardele 
respective. 

Produsele pentru care au fost prevăzute 
standarde de comercializare pe sectoare sau 

pe produse pot fi comercializate în Uniune 
numai dacă sunt conforme cu standardele 
respective. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/384 

Amendamentul 384 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

Britta Reimers 
 
 

 

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 106 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Organizații de producători Organizații de producători 

Statele membre recunosc, la cerere, 
organizațiile de producători care: 

Statele membre recunosc, la cerere, 
organizațiile de producători din sectorul 
fructelor și legumelor și pot recunoaște, la 
cerere, organizații de producători din 
toate celelalte sectoare, care: 

(a) se compun din producători din oricare 
dintre sectoarele enumerate la articolul 1 
alineatul (2); 

(a) se compun din fermieri dintr-un 
anumit sector dintre cele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2) și care sunt 
controlate de aceștia; 

(b) sunt constituite la inițiativa 
producătorilor; 

(b) sunt constituite la inițiativa fermierilor; 

(c) urmăresc un scop specific care poate 
include cel puțin unul dintre următoarele 
obiective: 

(c) urmăresc un scop specific care poate 
include cel puțin unul dintre următoarele 
obiective: 

(i) asigurarea programării și a adaptării 
producției la cerere, în special în privința 
calității și a cantității; 

(i) asigurarea programării și a adaptării 
producției la cerere, în special în privința 
calității și a cantității; 

(ii) concentrarea ofertei și introducerea pe 
piață a produselor obținute de membrii săi; 

(ii) concentrarea ofertei și introducerea pe 
piață a produselor obținute de membrii săi; 

(iii) optimizarea costurilor de producție și (iii) optimizarea costurilor de producție și 
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stabilizarea prețurilor de producție; stabilizarea prețurilor de producție; 

(iv) realizarea de studii privind metodele 
de producție sustenabile și evoluția pieței; 

(iv) realizarea de studii privind metodele 
de producție sustenabile și evoluția pieței; 

(v) promovarea și furnizarea de asistență 
tehnică pentru utilizarea unor practici de 

cultivare și a unor tehnici de producție care 
protejează mediul; 

(v) promovarea și furnizarea de asistență 
tehnică pentru utilizarea unor practici de 

cultivare și a unor tehnici de producție care 
protejează mediul; 

 (va) promovarea și furnizarea de asistență 
tehnică pentru utilizarea standardelor de 
producție, îmbunătățirea calității 
produselor și dezvoltarea de produse cu o 
denumire de origine protejată, o indicație 
geografică protejată sau care intră sub 
incidența unei etichete de calitate 
naționale; 

(vi) gestionarea produselor secundare și a 
deșeurilor, în special pentru protejarea 
calității apelor, a solului și a peisajului și 
pentru a ocroti sau a favoriza 
biodiversitatea și 

(vi) gestionarea produselor secundare și a 
deșeurilor, în special pentru protejarea 
calității apelor, a solului și a peisajului și 
pentru a ocroti sau a favoriza 
biodiversitatea; 

(vii) contribuția la utilizarea durabilă a 
resurselor naturale și la combaterea 

schimbărilor climatice; 

(vii) contribuția la utilizarea durabilă a 
resurselor naturale și la combaterea 

schimbărilor climatice; 

 (viia) dezvoltarea de inițiative în domeniul 
promovării și al comercializării; 

 (viib) dezvoltarea de inițiative pentru a 
consolida instrumentele de inovare, 
depozitarea privată, prelucrarea și 
promovarea lor, precum și prin vânzări 
promoționale; 

 (viic) prevenirea și gestionarea crizelor. 

 (viid) promovarea și furnizarea de 
asistență tehnică necesară utilizării de 
către membrii lor a piețelor la termen și a 
sistemelor de asigurare; 

(d) nu dețin o poziție dominantă pe o 
anumită piață, cu excepția cazului în care 
acest lucru este necesar pentru atingerea 
obiectivelor prevăzute la articolul 39 din 

tratat. 

(d) nu dețin o poziție dominantă pe o 
anumită piață, cu excepția cazului în care 
acest lucru este necesar pentru atingerea 
obiectivelor prevăzute la articolul 39 din 

tratat. 

 (da) comercializează produse care nu 
intră sub incidența anexei I la tratat, cu 
condiția ca proporția de produse vândute 
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care nu sunt incluse în anexa I să nu 
depășească 49% din volumul total 
comercializat, fără ca acest lucru să ducă 
la pierderea statutului oficial de 
organizație de producători în sectorul 
agricol recunoscut. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/385 

Amendamentul 385 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

Britta Reimers 
 
 

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 106 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 106b 

 Recunoașterea organizațiilor de 
producători 

 (1) Statele membre pot recunoaște ca 
organizații de producători toate entitățile 
juridice sau părți clar definite din cadrul 
entităților juridice care solicită 
recunoașterea, cu condiția: 

 (a) să îndeplinească cerințele prevăzute la 
articolul 106 primul paragraf literele (b) 
și (c); 

 (b) să aibă un număr minim de membri 
și/sau să acopere un volum minim de 
producție comercializabilă, care urmează 
să fie stabilit de statul membru în cauză, 
în domeniul în care activează; 

 (c) să furnizeze dovezi suficiente în ceea 
ce privește faptul că își pot îndeplini în 
mod corespunzător activitățile atât din 
punctul de vedere al timpului, cât și din 
punctul de vedere al eficienței și al 
furnizării efective de resurse umane, 
materiale și tehnice membrilor lor, 
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precum și din punctul de vedere al 
concentrării ofertei; 

 (d) să aibă un statut care să respecte 
literele (a), (b) și (c) de la prezentul 
alineat. 

 (2) Statele membre pot decide că 
organizațiile de producători care au fost 
recunoscute înainte de 1 ianuarie 2014 în 
baza legislației naționale și care 
îndeplinesc condițiile prevăzute la 
alineatul (1) din prezentul articol sunt 
considerate recunoscute ca organizații de 
producători în conformitate cu 
articolul 106. 

 (3) Organizațiile de producători care au 
fost recunoscute înainte de 
1 ianuarie 2014 în baza legislației 
naționale și care nu îndeplinesc condițiile 
prevăzute la alineatul (1) din prezentul 
articol își pot continua exercitarea 
activităților în conformitate cu legislația 
națională până la 1 ianuarie 2015. 

 (4) Statele membre: 

 (a) decid cu privire la acordarea 
recunoașterii unei organizații de 
producători în termen de patru luni de la 
data depunerii cererii însoțite de toate 
documentele justificative relevante; 
această cerere se depune în statul 
membru în care își are sediul organizația; 

 (b) efectuează, la intervale stabilite de ele, 
controale pentru a se asigura că 
organizațiile de producători recunoscute 
respectă dispozițiile din prezentul capitol; 

 (c) aplică acestor organizații și asociații, 
în caz de nerespectare a măsurilor 
prevăzute în prezentul capitol sau de 
nereguli privind aplicarea acestora, 
sancțiunile aplicabile și stabilite de 
acestea și decid, dacă este cazul, dacă ar 
trebui retrasă recunoașterea; 

 (d) informează Comisia o dată pe an și nu 
mai târziu de 31 martie cu privire la orice 
decizie de acordare, respingere sau 
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retragere a recunoașterii, care a fost 
adoptată în anul calendaristic anterior. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/386 

Amendamentul 386 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

Britta Reimers 
 
 

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 107 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 107 eliminat 

Asociațiile organizațiilor de producători  

Statele membre recunosc, la cerere, 
asociații ale organizațiilor de producători 
în oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2), care sunt 
constituite la inițiativa organizațiilor de 
producători recunoscute. 

 

Sub rezerva normelor adoptate în temeiul 
articolului 114, asociațiile organizațiilor 
de producători pot desfășura oricare 
dintre activitățile organizațiilor de 
producători sau pot îndeplini oricare 
dintre funcțiile acestora. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/387 

Amendamentul 387 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

Britta Reimers 
 
 

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 108 – alineatul 1 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Statele membre trebuie să recunoască, 
la cerere, organizații interprofesionale în 

oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2) care: 

(1) Statele membre pot să recunoască, la 
cerere, organizații interprofesionale în 

oricare dintre sectoarele enumerate la 
articolul 1 alineatul (2) care: 

Or. en 



 

AM\929553RO.doc  PE503.601v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
6.3.2013 B7-0080/388 

Amendamentul 388 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

Britta Reimers 
 
 

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 108 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Pentru organizațiile interprofesionale 
din sectorul uleiului de măsline și al 
măslinelor de masă și din sectorul 
tutunului, scopul specific menționat la 
alineatul (1) litera (c) poate include și cel 
puțin unul dintre următoarele obiective: 

eliminat 

(a) concentrarea și coordonarea ofertei și 
comercializarea produselor 
producătorilor membri; 

 

(b) adaptarea comună a producției și a 
prelucrării la cerințele pieței și 
ameliorarea produsului; 

 

(c) promovarea raționalizării și a 
ameliorării producției și a prelucrării. 

 

Or. en 

 

 


