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6.3.2013 B7-0080/427 

Amendamentul 427 

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 

  Producția peste cotă 

 
(1) Zahărul, izoglucoza sau siropul de 
inulină produse în cursul unui an de 
comercializare în surplus față de cota 
prevăzută la articolul 101h pot fi: 

 
(a) utilizate pentru fabricarea anumitor 
produse în conformitate cu 
articolul 101m; 

 
(b) reportate în anul de comercializare 
următor, în contul producției incluse în 
cotă, în conformitate cu articolul 101n; 

 
(c) utilizate în scopul programului de 
aprovizionare specific pentru regiunile 
ultraperiferice, în conformitate cu 
[capitolul III din Regulamentul [ex (CE) 
nr. 247/2006] al Parlamentului European 
și al Consiliului]; 

 
(d) exportate în limita cantitativă fixată de 
Comisie prin acte de punere în aplicare, 
respectându-se angajamentele care 
decurg din acordurile încheiate în 
conformitate cu articolul 218 din tratat; 
or 
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(e) introduse automat pe piața internă ca 
zahăr inclus în cotă, pentru a ajusta 
aprovizionarea la evoluția cererii, în 
cadrul mecanismului temporar de 
gestionare a pieței descris la articolul 101 
alineatul (1b). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/428 

Amendamentul 428 

Britta Reimers 
în numele Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală 

 

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 

  Restituiri la producție 

 
(1) Pentru produsele din sectorul 
zahărului enumerate în anexa I partea III 
literele (b)-(e), poate fi acordată o 
restituire la producție până la sfârșitul 
anului de comercializare 2017/2018, dacă 
zahărul excedentar sau importat, 
izoglucoza excedentară sau siropul de 
inulină excedentar nu sunt disponibile la 
un preț corespunzător prețului mondial 
pentru fabricarea produselor menționate 
la articolul 101m alineatul (2) literele (b) 
și (c). 

 
(2) Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare prin care se stabilesc restituirile 
la producție menționate la alineatul (1). 
Actele respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2). 

 
(3) Pentru a se ține seama de 
particularitățile pieței zahărului peste cotă 
din Uniune, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 160 pentru a stabili condițiile de 
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acordare a restituirilor la producție 
menționate în prezenta secțiune. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/429 

Amendamentul 429 

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 c (new) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 101c 

  Cote în sectorul zahărului 

 
(1) Zahărului, izoglucozei și siropului de 
inulină li se aplică un regim de cote până 
la sfârșitul anului de comercializare 
2017/2018. 

 
(2) În ceea ce privește regimul de cote 
prevăzut la alineatul (1) de la prezentul 
articol, în cazul în care un producător 
depășește cota aplicabilă și nu utilizează 
cantitățile excedentare conform 
dispozițiilor articolului 101l, se percepe o 
taxă pe excedent aplicată cantităților 
respective sub rezerva condițiilor stabilite 
la articolele 101l-101o. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/430 

Amendamentul 430 

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 106 – paragraful 1 – partea introductivă 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre recunosc, la cerere, 

organizațiile de producători care: 

Statele membre pot recunoaște, la cerere, 

organizațiile de producători care: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/431 

Amendamentul 431 

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 106 – paragraful 1 – litera d 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(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 exclud concurența. 

Or. en 

 

 

Justificare 
 

Art. Articolul 102 din tratat interzice abuzul de o poziție dominantă. Acesta nu sancționează 

deținerea unei poziții dominante în sine. Prin urmare, ar fi o discriminare dacă organizațiilor 

de producători nu li s-ar permite să dețină deloc o poziție dominantă. Se propune, în schimb, 

ca organizațiile de producători să nu „excludă concurența”. 
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6.3.2013 B7-0080/432 

Amendamentul 432 

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 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 B7-0080/433 

Amendamentul 433 

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 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 recunoaște, la 

cerere, organizații interprofesionale în 
oricare dintre sectoarele enumerate la 

articolul 1 alineatul (2) care: 

Or. en 

 
 

Justificare 

 

Statele membre ar trebui să aibă libertatea de a recunoaște organizațiile interprofesionale 

sau nu. Ele nu ar trebui să fie obligate să le recunoască, chiar dacă sunt îndeplinite anumite 

criterii.  
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6.3.2013 B7-0080/434 

Amendamentul 434 

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 108 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (aa) acoperă una sau mai multe regiuni 
ale Uniunii, reprezentând astfel o parte 
semnificativă a activităților economice din 
sector; 

 
(Dispoziția prin care se prevede că 

organizațiile interprofesionale pot acoperi 

și mai multe regiuni din Uniune este 

necesară pentru a alinia OCP unică la 

pachetul privind laptele.) 

Or. en 

 

Justificare 

 

Dispoziția prin care se prevede că organizațiile interprofesionale pot acoperi și mai multe 

regiuni din Uniune este necesară pentru a alinia OCP unică la pachetul privind laptele. 
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6.3.2013 B7-0080/435 

Amendamentul 435 

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 108 – alineatul 2 – partea introductivă 
 

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: 

(2) Pentru organizațiile interprofesionale 

din sectorul uleiului de măsline și al 
măslinelor de masă, scopul specific 

menționat la alineatul (1) litera (c) poate 
include și cel puțin unul dintre următoarele 
obiective: 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/436 

Amendamentul 436 

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 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 

Justificare 

Nu ar trebui să existe un tratament special pentru anumite sectoare. 

 

 

 

 


