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6.3.2013 B7-0080/437 

Amendamentul 437 

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 110 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 110 eliminat 

Extinderea aplicării normelor  

(1) În cazul în care o organizație de 
producători recunoscută, o asociație 
recunoscută a organizațiilor de 
producători sau o organizație 
interprofesională recunoscută care își 
desfășoară activitatea într-o anumită zonă 
economică sau în anumite zone 
economice ale unui stat membru este 
considerată reprezentativă pentru 
producția ori comercializarea sau 
prelucrarea unui anumit produs, statul 
membru în cauză poate conferi caracter 
obligatoriu, la cererea organizației 
respective, pentru o perioadă de timp 
limitată, unele dintre acordurile, deciziile 
sau practicile concertate convenite în 
cadrul respectivei organizații pentru alți 
operatori care își desfășoară activitatea în 
zona economică sau în zonele economice 
în cauză, indiferent dacă este vorba 
despre persoane fizice sau despre grupuri 
care nu fac parte din organizație sau 
asociație. 

 

(2) O „zonă economică” înseamnă o zonă 
geografică formată din regiuni de 
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producție adiacente sau învecinate în care 
există condiții omogene de producție și de 
comercializare. 

(3) O organizație sau o asociație este 
considerată reprezentativă în cazul în 
care, în zona sau în zonele economice 
vizate ale unui stat membru: 

 

(a) reprezintă, ca proporție din volumul de 
producție sau din comercializarea ori 
prelucrarea produsului sau ale produselor 
în cauză: 

 

(i) pentru organizațiile de producători din 
sectorul fructelor și legumelor, cel puțin 
60 % sau 

 

(ii) în alte situații, cel puțin două treimi și   

(b) reprezintă, în cazul organizațiilor de 
producători, peste 50 % dintre 
producătorii în cauză. 

 

Dacă cererea de extindere a aplicării 
normelor sale la alți operatori vizează mai 
multe zone economice, organizația sau 
asociația trebuie să demonstreze nivelul 
minim de reprezentativitate definit la 
primul paragraf pentru fiecare dintre 
ramurile profesionale pe care le grupează 
în fiecare dintre zonele economice vizate. 

 

(4) Normele pentru a căror aplicare se 
poate solicita extinderea la alți operatori, 
astfel cum se prevede la alineatul (1), 
urmăresc unul dintre următoarele 
scopuri: 

 

(a) raportări referitoare la producție și la 
piață; 

 

(b) norme de producție mai stricte decât 
cele prevăzute de reglementările Uniunii 
sau de cele naționale; 

 

(c) întocmirea de contracte-tip 
compatibile cu reglementările Uniunii; 

 

(d) norme de comercializare;  

(e) norme de protecție a mediului;  

(f) măsuri de promovare și exploatare a  
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potențialului produselor; 

(g) măsuri de protecție a agriculturii 
ecologice, precum și a denumirilor de 
origine, a etichetelor de calitate și a 
indicațiilor geografice; 

 

(h) cercetare pentru valorificarea 
produselor, în special prin noi 
întrebuințări care nu reprezintă un 
pericol pentru sănătatea publică; 

 

(i) studii pentru îmbunătățirea calității 
produselor; 

 

(j) cercetarea, în special în ceea ce 
privește metodele de cultivare care permit 
o utilizare redusă a produselor destinate 
protejării sănătății animalelor și a 
produselor de protecție a plantelor și care 
garantează conservarea solului și a 
mediului; 

 

(k) definirea calităților minime și 
definirea standardelor minime de 
ambalare și prezentare; 

 

(l) utilizarea semințelor certificate și 
monitorizarea calității produselor. 

 

Normele respective nu produc niciun fel 
de prejudicii celorlalți operatori din statul 
membru în cauză sau Uniunii și nu au 
niciunul dintre efectele menționate la 
articolul 145 alineatul (4), nici nu sunt 
incompatibile în alt mod cu 
reglementările în vigoare la nivelul 
Uniunii sau la nivel național. 

 

Or. en 

Justificare 

Extinderea regulilor la nemembri nu este acceptabilă. Aceasta contravine fundamentelor unei 
economii libere. 
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6.3.2013 B7-0080/438 

Amendamentul 438 

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 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. 

 

Or. en 
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Justificare 

Întrucât ne opunem extinderii normelor la nemembri, suntem, de asemenea, împotriva unor 
dispoziții care permit ca nemembrii să fie obligați să contribuie financiar la costurile 
anumitor măsuri luate de organizații din care nu fac parte. 
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6.3.2013 B7-0080/439 

Amendamentul 439 

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 112 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 112 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 
mijloacelor de producție utilizate. 
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Or. en 



 

AM\929552RO.doc  PE503.601v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
6.3.2013 B7-0080/440 

Amendamentul 440 

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 113 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 113 eliminat 

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; 
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(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 

Justificare 

Suntem împotriva unui tratament special în cazul anumitor sectoare ale OCP unice. 
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6.3.2013 B7-0080/441 

Amendamentul 441 

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 118 – alineatul 1 – litera a 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) lista produselor agricole care fac 
obiectul prezentării unei licențe de import 
sau de export; 

(a) în cazuri excepționale și atunci când 
este necesar pentru gestionarea eficientă 
a piețelor în cauză, dacă este necesar să se 
prezinte o licență de import sau de export 
pentru anumite produse agricole; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/442 

Amendamentul 442 

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 130 – paragraful 2 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În cazul în care prețul mondial de pe 
piață pentru zahărul alb depășește prețul 
de referință al Uniunii pentru zahărul alb, 
Comisia este împuternicită să suspende 
toate sau o parte din taxele vamale 
obișnuite pentru toate tipurile de zahăr 
într-o astfel de perioadă, în condițiile pe 
care le consideră adecvate, cu scopul de a 
garanta aprovizionarea corespunzătoare 
cu zahăr a pieței Uniunii. 

Or. en 

Justificare 

În perioade în care prețurile pe piața mondială sunt ridicate, actuala organizare a pieței și 
acordurile care reglementează importurile nu sunt suficiente pentru a garanta aprovizionarea 
corespunzătoare a pieței europene cu produse alimentare și băuturi. 
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6.3.2013 B7-0080/443 

Amendamentul 443 

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 130 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 130 a 

 Suspendarea taxelor la import în sectorul 
zahărului 

 În conformitate cu mecanismul relevant și 
până la sfârșitul anului de 
comercializare 2017/2018, 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 satisfacerea 
necesarului de aprovizionare al 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). 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/444 

Amendamentul 444 

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 

Partea 3 – capitolul 6 – titlu 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Restituiri la export Dispoziții în materie de exporturi 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/445 

Amendamentul 445 

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 134 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 134 eliminat 

Repartizarea restituirilor la export  

Cantitățile care pot fi exportate cu 
restituire la export sunt alocate în 
conformitate cu metoda: 

 

(a) cea mai adaptată naturii produsului și 
situației pieței în cauză, permițând cea 
mai eficientă utilizare a resurselor 
disponibile, ținând seama de eficacitatea 
și structura exporturilor Uniunii și de 
impactul lor asupra echilibrului pieței, 
fără a crea discriminări între operatorii 
implicați și, în special, între micii și marii 
operatori; 

 

(b) cea mai puțin greoaie din punct de 
vedere administrativ pentru operatori, 
ținând seama de cerințele administrative. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/446 

Amendamentul 446 

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 135 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 135 eliminat 

Stabilirea restituirilor la export  

(1) Aceleași restituiri la export se aplică 
acelorași produse în întreaga Uniune. 
Acestea pot fi diferențiate în funcție de 
destinație, în special dacă se impune din 
cauza situației pieței mondiale, a 
cerințelor specifice ale anumitor piețe sau 
a obligațiilor care decurg din acordurile 
încheiate conform articolului 218 din 
tratat. 

 

(2) Măsurile cu privire la fixarea 
restituirilor sunt luate de Consiliu în 
conformitate cu articolul 43 alineatul (3) 
din tratat. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/447 

Amendamentul 447 

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 137 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 137 eliminat 

Restituiri la export pentru animalele vii 
din sectorul cărnii de vită și mânzat 

 

(1) În privința produselor din sectorul 
cărnii de vită și mânzat, acordarea și plata 
restituirilor la exportul de animale vii este 
condiționată de respectarea cerințelor în 
materie de bunăstare a animalelor 
prevăzute de legislația Uniunii și în 
special în materie de protecție a 
animalelor în cursul transportului. 

 

(2) Ținând seama de necesitatea de a 
încuraja exportatorii să respecte condițiile 
de bunăstare a animalelor și pentru a 
permite autorităților competente să 
verifice cheltuirea corectă a restituirilor la 
export în cazul în care plata acestora este 
condiționată de respectarea cerințelor de 
bunăstare a animalelor, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 în ceea ce 
privește respectarea cerințelor în materie 
de bunăstare a animalelor în afara 
teritoriului vamal al Uniunii, inclusiv 
utilizarea unor terțe părți independente. 
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(3) Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, măsurile necesare pentru 
aplicarea prezentului articol. Actele de 
punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2). 

 

Or. en 

 
 


