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6.3.2013 B7-0080/407 

Amendamentul 407 

Britta Reimers 

în numele Grupului ALDE 
 

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 107 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(107) Prevederea posibilității de a acorda, 
la exportul către țări terțe, restituiri 
calculate pe baza diferenței dintre 
prețurile practicate în Uniune și cele 
practicate pe piața mondială și cuprinse 
în limitele fixate de angajamentele 
asumate în cadrul OMC trebuie să 
asigure participarea Uniunii la comerțul 
internațional cu anumite produse 
reglementate de prezentul regulament. 
Exporturile care fac obiectul unor 
subvenții trebuie supuse unor limite 
exprimate în termeni de valoare și 
cantitate. 

eliminat 

Or. en 
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6.3.2013  

B7-0080/408 

Amendamentul 408 

Britta Reimers 

în numele Grupului ALDE 
 

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 108 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(108) La stabilirea restituirilor la export, 
trebuie să se asigure respectarea limitelor 
exprimate în termeni de valoare prin 
monitorizarea plăților în temeiul 
normelor referitoare la Fondul european 
de garantare agricolă. Monitorizarea 
poate fi facilitată impunând stabilirea 
obligatorie în avans a restituirilor la 
export, prevăzând, în același timp, 
posibilitatea, în cazul restituirilor 
diferențiate, de a schimba destinația 
prevăzută în interiorul unei zone 
geografice în care se aplică o rată unică 
de restituire la export. În cazul schimbării 
destinației, este necesar să se plătească 
restituirea la export aplicabilă destinației 
reale, plafonând-o la nivelul valorii care 
se aplică destinației stabilite în prealabil. 

eliminat 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/409 

Amendamentul 409 

Britta Reimers 
în numele Grupului ALDE 

 

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 109 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(109) Trebuie asigurată respectarea 
limitelor cantitative cu ajutorul unui 
sistem de monitorizare fiabil și eficace. În 
acest scop, este necesar ca restituirile la 
export să fie acordate numai dacă există o 
licență de export. Acordarea restituirilor 
la export în limitele disponibile trebuie să 
se efectueze în funcție de situația specială 
a fiecăruia dintre produsele respective. 
Trebuie acceptate excepții de la această 
regulă doar pentru produsele prelucrate 
care nu figurează în anexa I la tratat, 
cărora nu li se aplică limite exprimate în 
volum. Este necesar să se prevadă 
posibilitatea de a deroga de la respectarea 
strictă a normelor de gestionare în cazul 
în care exporturile care beneficiază de 
restituiri nu sunt susceptibile de a depăși 
limitele cantitative fixate. 

eliminat 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/410 

Amendamentul 410 

Britta Reimers 
în numele Grupului ALDE 

 

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 110 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(110) În cazul exportului de animale vii 
din specia bovină, trebuie să se prevadă 
ca acordarea și plata restituirilor la export 
să fie condiționate de respectarea 
dispozițiilor prevăzute de legislația 
Uniunii în materie de bunăstare a 
animalelor, în special în ceea ce privește 
protecția animalelor în timpul 
transportului. 

eliminat 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/411 

Amendamentul 411 

Britta Reimers 
în numele Grupului ALDE 

 

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 111 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(111) Pentru a asigura egalitatea 
accesului exportatorilor la restituirile la 
export pentru produsele agricole 
reglementate de prezentul regulament, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta anumite acte în conformitate 
cu articolul 290 din tratat în ceea ce 
privește aplicarea anumitor norme 
referitoare la produsele agricole 
produselor exportate sub forma unor 
mărfuri prelucrate. 

eliminat 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/412 

Amendamentul 412 

Britta Reimers 
în numele Grupului ALDE 

 

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 112 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(112) Pentru a încuraja exportatorii să 

respecte condițiile în materie de bunăstare 
a animalelor și pentru a permite 
autorităților competente să verifice 
cheltuirea corectă a restituirilor la export 
dacă acestea sunt condiționate de 
respectarea cerințelor în materie de 
bunăstare a animalelor, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 

anumite acte în conformitate cu articolul 
290 din tratat în ceea ce privește cerințele 
în materie de bunăstare a animalelor în 

afara teritoriului vamal al Uniunii, inclusiv 
utilizarea unor terțe părți independente. 

(112) Pentru a încuraja exportatorii să 

respecte condițiile în materie de bunăstare 
a animalelor, ar trebui să se delege 
Comisiei competența de a adopta anumite 

acte în conformitate cu articolul 290 din 
tratat în ceea ce privește cerințele în 
materie de bunăstare a animalelor în afara 
teritoriului vamal al Uniunii, inclusiv 
utilizarea unor terțe părți independente. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/413 

Amendamentul 413 

Britta Reimers 
în numele Grupului ALDE 

 

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 113 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(113) Pentru a se asigura că operatorii își 
respectă obligațiile care le revin atunci 
când participă la procedurile de licitație, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta anumite acte în conformitate 
cu articolul 290 din tratat în legătură cu 
stabilirea condiției principale pentru 
eliberarea garanțiilor aferente licențelor 
în cazul restituirilor la export atribuite 
prin licitație. 

eliminat 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/414 

Amendamentul 414 

Britta Reimers 
în numele Grupului ALDE 

 

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 114 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(114) Pentru a reduce la minimum 
sarcina administrativă a operatorilor și a 
autorităților, trebuie să se delege Comisiei 
competența de a adopta anumite acte în 
conformitate cu articolul 290 din tratat în 
privința unor acte prin care să stabilească 
pragurile sub care nu poate fi impusă 
obligația de a elibera sau de a prezenta o 
licență de export, să desemneze 
destinațiile sau operațiunile pentru care 
poate fi justificată o scutire de obligația de 
a prezenta o licență de export și să 
permită, în situații justificate, acordarea 
ex post de licențe de export. 

eliminat 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/415 

Amendamentul 415 

Britta Reimers 
în numele Grupului ALDE 

 

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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6.3.2013 B7-0080/416 

Amendamentul 416 

Britta Reimers 
în numele Grupului ALDE 

 

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 

 


