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6.3.2013 B7-0080/417 

Amendamentul 417 

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 117 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(117) Pentru a ține seama de 
particularitățile diverselor sectoare, 
trebuie să se delege Comisiei competența 
de a adopta anumite acte în conformitate 
cu articolul 290 din tratat în ceea ce 
privește cerințe și condiții specifice pentru 
operatori și produsele eligibile pentru o 
restituire la export, inclusiv, în special, 
definirea și caracteristicile produselor și 
stabilirea coeficienților pentru calcularea 
restituirilor la export. 

eliminat 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/418 

Amendamentul 418 

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 

Articolul 7 – paragraful 1 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Comisia adaptează la intervale regulate, 
prin acte de punere în aplicare, prețurile 
de referință enumerate la primul 
paragraf. Intervalele pot fi diferite în 
funcție de categoriile de produse și țin 
seama de evoluția volatilității pentru 
fiecare astfel de categorie. 

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

Or. en 

Justificare 

Amendamentul prevede modificări periodice ale prețurilor (acest lucru înseamnă mai multă 

predictibilitate pentru fermieri). Prețurile sunt modificate de Comisie (nu de PE și de 

Consiliu), ceea ce garantează faptul că sunt modificate din motive tehnice (și nu politice). 

Totuși, PE și Consiliul pot stabili criteriile pe care Comisia trebuie să le aplice atunci când 

adaptează prețurile. 
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6.3.2013 B7-0080/419 

Amendamentul 419 

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 

Articolul 7 – paragraful 1 – litera ba (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (ba) În sensul prezentului articol, 
Parlamentul European și Consiliul 
adoptă, în conformitate cu articolul 43 
alineatul (2) din tratat, o listă de criterii 
pe care Comisia trebuie să le aplice atunci 
când adaptează prețurile de referință. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul prevede modificări periodice ale prețurilor (acest lucru înseamnă mai multă 

predictibilitate pentru fermieri). Prețurile sunt modificate de Comisie (nu de PE și de 

Consiliu), ceea ce garantează faptul că sunt modificate din motive tehnice (și nu politice). 

Totuși, PE și Consiliul pot stabili criteriile pe care Comisia trebuie să le aplice atunci când 

adaptează prețurile. 
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6.3.2013 B7-0080/420 

Amendamentul 420 

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 

Articolul 7 – paragraful 1 – subparagraful 1 (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  În sensul prezentului articol, Parlamentul 
European și Consiliul adoptă, în 
conformitate cu articolul 43 alineatul (2) 
din tratat, o listă de criterii pe care 
Comisia trebuie să le aplice atunci când 
adaptează prețurile de referință. 

Or. en 

Justificare 

Amendamentul prevede modificări periodice ale prețurilor (acest lucru înseamnă mai multă 

predictibilitate pentru fermieri). Prețurile sunt modificate de Comisie (nu de PE și de 

Consiliu), ceea ce garantează faptul că sunt modificate din motive tehnice (și nu politice). 

Totuși, PE și Consiliul pot stabili criteriile pe care Comisia trebuie să le aplice atunci când 

adaptează prețurile. 
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6.3.2013 B7-0080/421 

Amendamentul 421 

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 

Articolul 17 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Se deleagă Comisiei competența de a 

adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 160, dacă este necesar pentru a 

asigura transparenței pieței, pentru a stabili 
condițiile în care Comisia poate decide să 
acorde ajutor pentru depozitarea privată a 

produselor enumerate la articolul 16, 
ținând seama de prețurile medii de piață 

înregistrate în Uniune și de prețurile de 
referință ale produselor respective sau de 
necesitatea de a reacționa la o situație de pe 

piață deosebit de dificilă sau la evoluțiile 
economice în sectorul respectiv, în unul 

sau mai multe state membre. 

(1) Se deleagă Comisiei competența de a 

adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 160, dacă este necesar pentru a 

asigura transparenței pieței, pentru a stabili 
condițiile în care Comisia poate decide să 
acorde ajutor pentru depozitarea privată a 

produselor enumerate la articolul 16, 
ținând seama de prețurile medii de piață 

înregistrate în Uniune și de prețurile de 
referință ale produselor respective sau de 
necesitatea de a reacționa la o situație de pe 

piață deosebit de dificilă sau la evoluțiile 
economice în sectorul respectiv, în unul 

sau mai multe state membre. Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 pentru a 
fixa un indice anual de preferință al 
prețurilor, luând în considerare 
elementele menționate pentru activarea 
depozitării private.  

  

Or. en 
 

Justificare 
 

Propunerea asigură existența unor criterii clare pentru situațiile în care se poate acorda 
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ajutorul de depozitare privată. 
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6.3.2013 B7-0080/422 

Amendamentul 422 

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 

Articolul 31 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Comisia stabilește, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, cuantumurile 
maxime ale ajutorului pentru măsuri de 
retragere de pe piață, de recoltare înainte 
de coacere sau de nerecoltare menționate 
la alineatul (2), luând în considerare 
costurile de producție, și actualizează 
periodic aceste cuantumuri. 

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

Or. en 

 
Justificare 

 

Amendamentul consolidează eficacitatea retragerilor de pe piață. 

 

 



 

AM\929541RO.doc  PE503.601v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
6.3.2013 B7-0080/423 

Amendamentul 423 

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 

Articolul 36 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  1a. cuantumurile maxime ale ajutorului 
pentru măsurile de retragere de pe piață, 
de recoltare înainte de coacere sau de 
nerecoltare; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/424 

Amendamentul 424 

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 

Articolul 100 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Articolul 100a 

 Durata 
 Cu excepția articolului 101 alineatele (1), 

(2b), (2d) și (2e) și a articolului 101a, 
prezenta secțiune se aplică până la 
sfârșitul anului de comercializare 
2017/2018. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/425 

Amendamentul 425 

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 

Articolul 101 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 101a 

 Mecanismul temporar de gestionare a 
pieței 

 Până la expirarea sistemului cotelor, se va 
utiliza un mecanism temporar de 
gestionare a pieței în vederea echilibrării 
pieței, mecanism ce va declanșa 
următoarele măsuri: 

 - suspendarea taxelor la import descrise la 
articolul 130b și 

 - introducerea unor cantități peste cote]n 
conformitate cu articolul 101l alineatul 
(1) litera (e), dacă sunt disponibile într-un 
volum comparabil celui alocat prin 
suspendarea taxelor la import și fără a se 
percepe nicio taxă. 

  Mecanismul temporar de gestionare a 
pieței este activat în mod automat de 
îndată ce datele Comisiei Europene 
referitoare la importurile de zahăr brut 
indică o scădere sub nivelul de 3,5 
milioane de tone pentru anul de 
comercializare. Aceste evaluări se inițiază 
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în fiecare an de comercializare cel târziu 
la data de 30 octombrie. 

 Înainte de 1 martie 2014, Comisia 
Europeană stabilește, prin intermediul 
unor acte delegate adoptate în temeiul 
articolului 101 alineatul (1b), toate 
măsurile necesare punerii în aplicare a 
prezentului articol. 

Or. en 
 

 

Justificare 

 

Cotele de producție de zahăr limitează producția Uniunii Europene la 13,3 milioane de tone 

de zahăr alb, în condițiile în care consumul este de aproximativ 16,8 milioane de tone. Dacă 

nu se realizează previziunile referitoare la importurile preferențiale, trebuie autorizată 

creșterea aprovizionării cu zahăr din alte surse, pentru a nu se crea un deficit pe piața 

Uniunii Europene. Pentru a se evita orice discriminare a actorilor din cadrul lanțului, aceștia 

din urmă (nu numai furnizorii) trebuie să dispună un acces comparabil la acest mecanism 

temporar de gestionare a pieței. 
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6.3.2013 B7-0080/426 

Amendamentul 426 

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 

Articolul 101 b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Articolul 101b 

 Prețul minim al sfeclei 
 (1) Până la sfârșitul anului de 

comercializare 2017/2018, prețul minim al 
sfeclei căreia i se aplică o cotă este de 
26,29 EUR/tonă. 

 (2) Prețul minim menționat la 
alineatul (1) se aplică sfeclei de zahăr de 
calitatea standard definită în anexa III 
punctul B. 

 (3) Întreprinderile producătoare de zahăr 
care achiziționează sfeclă căreia i se 
aplică o cotă adecvată pentru a fi 
prelucrată în zahăr și destinată fabricării 
de zahăr căruia i se aplică o cotă au 
obligația de a achita cel puțin prețul 
minim, ajustat prin aplicarea de majorări 
sau reduceri care corespund diferențelor 
de calitate față de calitatea standard. 

 Pentru a ajusta prețul atunci când 
calitatea reală a sfeclei de zahăr diferă de 
calitatea standard, majorările și 
reducerile menționate la primul paragraf 
se aplică în conformitate cu normele 
stabilite de Comisie prin acte delegate în 
temeiul articolului 101p alineatul (5). 

 (4) Pentru cantitățile de sfeclă de zahăr 
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care corespund cantităților de zahăr 
industrial sau de zahăr excedentar supuse 
taxei pe excedent prevăzute la 
articolul 101o, întreprinderea 
producătoare de zahăr în cauză ajustează 
prețul de achiziție astfel încât să fie cel 
puțin egal cu prețul minim al sfeclei 
căreia i se aplică o cotă. 

Or. en 
 

 


