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Amendamentul 390 

James Nicholson 

în numele Grupului ECR 

Britta Reimers 

în nume propriu 
 

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 109 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 109 eliminat 

Organizații de operatori  

În sensul prezentului regulament, 
organizațiile de operatori din sectorul 
uleiului de măsline și al măslinelor de 
masă includ organizații de producători 
recunoscute, organizații interprofesionale 
sau organizații ale altor operatori ori 
asociații ale acestora. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/391 

Amendamentul 391 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

Britta Reimers 
în nume propriu 
 

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 110 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/392 

Amendamentul 392 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

Britta Reimers 
în nume propriu 
 

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 111 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 111 eliminat 

Contribuțiile financiare ale 
producătorilor nemembri 

 

Dacă aplicarea normelor unei organizații 
de producători recunoscute, ale unei 
asociații recunoscute a organizațiilor de 
producători sau ale unei organizații 
interprofesionale recunoscute este extinsă 
în temeiul articolului 110, iar activitățile 
reglementate prin normele menționate țin 
de interesul economic general al 
persoanelor ale căror activități sunt legate 
de produsele în cauză, statul membru care 
a acordat recunoașterea poate decide că 
persoane fizice sau grupuri care nu sunt 
membri ai organizației, dar care 
beneficiază de activitățile respective 
trebuie să achite organizației valoarea 
integrală sau parțială a contribuțiilor 
financiare plătite de membrii acesteia, în 
măsura în care aceste contribuții sunt 
destinate să acopere costurile suportate 
direct ca rezultat al desfășurării 
activităților în cauză. 
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6.3.2013 B7-0080/393 

Amendamentul 393 

James Nicholson 
în numele Grupului ECR 

Britta Reimers 
în nume propriu 
 

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 3 – secțiunea 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Adaptarea ofertei eliminat 

Măsuri pentru facilitarea adaptării ofertei 
la cerințele pieței 

 

Ținând seama de necesitatea de a 
încuraja inițiativele organizațiilor 
menționate la articolele 106-108 în scopul 
de a facilita adaptarea ofertei la cerințele 
pieței, cu excepția inițiativelor privind 
retragerea de pe piață, Comisia, în 
conformitate cu articolul 160, este 
împuternicită să adopte acte delegate cu 
privire la sectorul plantelor vii, al cărnii 
de vită și mânzat, al cărnii de porc, al 
cărnii de oaie și de capră, al ouălor și al 
cărnii de pasăre, referitoare la: 

 

(a) măsuri de îmbunătățire a calității;  

(b) măsuri de promovare a unei mai bune 
organizări a producției, prelucrării și 
comercializării; 

 

(c) măsuri de facilitare a înregistrării 
tendințelor prețurilor pieței; 

 

(d) măsuri care să permită stabilirea unor 
previziuni pe termen scurt și lung pe baza 
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mijloacelor de producție utilizate. 

Norme de comercializare pentru 
îmbunătățirea și stabilizarea funcționării 
pieței comune a vinurilor 

 

În vederea îmbunătățirii și a stabilizării 
funcționării pieței comune a produselor 
vitivinicole, inclusiv a strugurilor, 
musturilor și vinurilor din care rezultă, 
statele membre producătoare pot stabili 
norme de comercializare pentru a 
reglementa oferta, în special prin punerea 
în aplicare a deciziilor luate de 
organizațiile interprofesionale 
recunoscute în temeiul articolului 108. 

 

Aceste norme trebuie să fie proporționale 
cu obiectivul urmărit și nu trebuie: 

 

(a) să se refere la tranzacții ulterioare 
primei desfaceri pe piață a produsului în 
cauză; 

 

(b) să permită fixarea prețurilor, inclusiv 
cu titlu orientativ sau de recomandare; 

 

(c) să indisponibilizeze un procent excesiv 
din recoltă, care ar fi în mod normal 
disponibil; 

 

(d) să permită refuzul eliberării 
certificatelor naționale și ale Uniunii 
necesare circulației și comercializării 
vinurilor, dacă această comercializare 
este conformă cu normele menționate 
anterior. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/394 

Amendamentul 394 

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 130 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 130a 

 Suspendarea taxelor la import în sectorul 
zahărului 

 (1) Comisia poate adopta acte de punere 
în aplicare prin care să suspende, total 
sau parțial, aplicarea taxelor la import 
pentru anumite cantități din produsele 
următoare, pentru a garanta 
aprovizionarea necesară a pieței europene 
a zahărului: 

 (a) zahărul care intră sub incidența 
codului NC 1701; 

 (b) izoglucoza care intră sub incidența 
codurilor NC 1702 30 10, 1702 40 10, 
1702 60 10 și 1702 90 30. 

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

 (2) Până la data de 30 noiembrie a 
fiecărui an, Comisia face o estimare a 
volumului importurilor de zahăr de trestie 
în Uniune pentru anul de comercializare 
în cauză. Estimarea se bazează pe o 
estimare a importurilor de trestie de zahăr 
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în Uniune realizate în temeiul acordurilor 
comerciale dintre Uniune și țările 
exportatoare de trestie de zahăr. 

 (3) În cazul în care estimarea realizată în 
temeiul alineatului (2) prevede importuri 
mai mici de 3,5 milioane tone, Comisia 
adoptă acte de punere în aplicare în 
temeiul alineatului (1) privind realizarea 
de importuri de trestie de zahăr egale cu 
cantitatea cu care estimarea importurilor 
este mai mică decât cantitatea de 3,5 
milioane tone. Aceste eventuale importuri 
suplimentare sunt organizate de o 
manieră care să respecte preferința 
pentru țările pentru ale căror exporturi de 
zahăr spre Uniune nu se aplică taxe 
vamale. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/395 

Amendamentul 395 

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 154 – alineatul 1 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Ținând seama de necesitatea de a reacționa 

în mod concret și eficace la amenințările de 
perturbare a pieței, provocate de creșteri 
sau de scăderi semnificative de preț pe 
piețele interne sau externe ori de oricare 
alți factori care influențează piața, 
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 160, 
pentru a lua măsurile necesare pentru 

sectorul în cauză, respectând toate 
obligațiile care decurg din acorduri 
încheiate în conformitate cu articolul 218 

din tratat. 

În condițiile stabilite la alineatul (2) și 
ținând seama de necesitatea de a reacționa 
în mod concret și eficace la amenințările 
importante de perturbare gravă a pieței, 
datorată unor factori care pot provoca 
într-o măsură mai mică sau mai mare 
creșteri sau scăderi semnificative de preț pe 
piețele interne sau externe, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate, în 

conformitate cu articolul 160, pentru a lua 
măsurile necesare pentru sectorul în cauză, 
respectând toate obligațiile care decurg din 

acorduri încheiate în conformitate cu 
articolul 218 din tratat, cu condiția ca toate 
celelalte măsuri aplicabile conform 
prezentului regulament să pară a fi 
insuficiente. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/396 

Amendamentul 396 

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 

Anexa XYX (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 ANEXA XYZ 

 Plafoane naționale prevăzute la articolul 
54 litera (a) 

 Germania 2 277 000 

 Polonia       300 000 

Or. en 

 
 


