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6.3.2013 B7-0080/448 

Amendamentul 448 

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 140 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 140 eliminat 

Competențe de executare în conformitate 
cu procedura de examinare 

 

Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsurile 
necesare pentru aplicarea prezentei 
secțiuni privind în special: 

 

(a) redistribuirea cantităților exportabile 
care nu fost alocate sau utilizate; 

 

(b) produsele menționate la articolul 133 
alineatul (1) litera (b). 

 

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 B7-0080/449 

Amendamentul 449 

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 141 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 141 eliminat 

Alte competențe de executare  

Comisia poate stabili, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, 
coeficienții de adaptare a restituirilor la 
export în conformitate cu normele 
adoptate în temeiul articolului 139 
alineatul (6). 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/450 

Amendamentul 450 

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 144 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Regulamentul (CE) nr. 1/2003 se aplică 
excepțiilor privind aplicabilitatea 
articolelor 101-106 din tratat prevăzute în 
prezentul regulament. Posibilele excepții 
referitoare la acordurile dintre 
întreprinderile agricole sunt abordate în 
conformitate cu condițiile stabilite la 
articolul 101 alineatul (3) din tratat. 

Or. en 

Justificare 

[Conform standardelor actuale de politică privind concurența, întreprinderile trebuie să 

efectueze o autoevaluare în ceea ce privește legalitatea acordurilor pe care le încheie. 

Detaliile acestei proceduri de autoevaluare sunt prevăzute în Regulamentul 1/2003. Avantajul 

procedurii de autoevaluare este că ușurează sarcina Comisiei. Propunem aceeași abordare 

pentru acordurile organizațiilor interprofesionale (a se vedea amendamentul nostru referitor 

la articolul 145).] 
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6.3.2013 B7-0080/451 

Amendamentul 451 

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 144 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) După consultarea statelor membre și 
ținând cont de opinia întreprinderilor sau 
asociațiilor de întreprinderi interesate, 
precum și a oricărei alte persoane fizice 
sau juridice considerate necesare, 
Comisia, sub rezerva controlului Curții de 
Justiție, are competența exclusivă de a 
hotărî prin adoptarea, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, a unei 
decizii care se publică, pentru care 
acorduri, decizii și practici sunt 
îndeplinite condițiile prevăzute la 
alineatul (1). 

eliminat 

Comisia hotărăște fie din proprie 
inițiativă, fie la cererea unei autorități 
competente a unui stat membru ori la 
cererea unei întreprinderi sau asociații de 
întreprinderi interesate. 

 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/452 

Amendamentul 452 

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 144 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Publicarea deciziei menționate la 
alineatul (2) primul paragraf menționează 
numele părților interesate și reia 
esențialul deciziei. Aceasta ia în 
considerare interesul legitim al 
întreprinderilor în protejarea secretelor 
lor de afaceri. 

eliminat 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/453 

Amendamentul 453 

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 145 – alineatul 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Articolul 101 alineatul (1) din tratat nu 
se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor concertate ale organizațiilor 
interprofesionale recunoscute în temeiul 
articolului 108 din prezentul regulament 
care au ca obiect desfășurarea activităților 
menționate la articolul 108 alineatul (1) 
litera (c) din prezentul regulament, și, în 
ceea ce privește sectorul uleiului de 
măsline și al măslinelor de masă și sectorul 
tutunului, la articolul 108 alineatul (2) din 
prezentul regulament. 

(1) Articolul 101 alineatul (1) din tratat nu 
se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor concertate ale organizațiilor 
interprofesionale recunoscute în temeiul 
articolului 108 din prezentul regulament 
care au ca obiect desfășurarea activităților 
menționate la articolul 108 alineatul (1) 
litera (c) din prezentul regulament, și, în 
ceea ce privește sectorul uleiului de 
măsline și al măslinelor de masă, la 
articolul 108 alineatul (2) din prezentul 
regulament. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/454 

Amendamentul 454 

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 145 – alineatul 1 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Dispozițiile articolului 144 alineatul 
(2) se aplică acordurilor, deciziilor și 
practicilor concertate ale organizațiilor 
interprofesionale recunoscute în temeiul 
articolului 108 din prezentul regulament. 

Or. en 

Justificare 

(Conform standardelor actuale de politică privind concurența, întreprinderile trebuie să 

efectueze o autoevaluare în ceea ce privește legalitatea acordurilor pe care le încheie. 

Detaliile acestei proceduri de autoevaluare sunt prevăzute în Regulamentul 1/2003. Avantajul 

procedurii de autoevaluare este că ușurează sarcina Comisiei.) 
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6.3.2013 B7-0080/455 

Amendamentul 455 

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 158 – paragraful 1 – litera a 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) din trei în trei ani după 2013, cu privire 
la aplicarea măsurilor privind sectorul 
apicol, astfel cum este stabilit la articolele 
52–54; 

(a) din trei în trei ani după intrarea în 
vigoare a prezentului regulament: 

 (i) cu privire la aplicarea măsurilor privind 
sectorul agricol, astfel cum este stabilit la 
articolele 52-54; 

 
(ii) cu privire la aplicarea normelor 
privind concurența în sectorul agricol și 
agroalimentar în toate statele membre, 
acordând o atenție deosebită aplicării 
excepțiilor menționate la articolele 144 și 
145, precum și posibilelor diferențe în 
ceea ce privește interpretarea și punerea 
în aplicare a normelor privind concurența 
de la nivel național și european, și a 
oricăror propuneri corespunzătoare; 

 
(iii) cu privire la măsurile adoptate în 
vederea protejării denumirilor de origine 
și a indicațiilor geografice împotriva 
utilizării abuzive în țările terțe; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/456 

Amendamentul 456 

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 158 – paragraful 1 – litera b 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) până la 30 iunie 2014 și, de asemenea, 
până la 31 decembrie 2018, cu privire la 
evoluția situației pieței în sectorul laptelui 
și produselor lactate și în special la 
aplicarea articolelor 104–107 și 145 în 
acest sector, care să includă, în special, 
eventuale stimulente pentru a încuraja 
fermierii să intre în acorduri de producție 
în comun, împreună cu eventuale propuneri 
adecvate. 

(b) până la 30 iunie 2014 și, de asemenea, 
până la 31 decembrie 2018, cu privire la 
evoluția situației pieței în sectorul laptelui 
și produselor lactate și în special la 
aplicarea articolelor 104a, 105a, 105b și 
157a în acest sector, evaluând în special 
efectele asupra producătorilor și 
producției de lapte din regiunile 
dezavantajate în ceea ce privește 
obiectivul general de menținere a 
producției în aceste regiuni și care să 
includă eventuale stimulente pentru a 
încuraja fermierii să intre în acorduri de 
producție în comun, împreună cu eventuale 
propuneri adecvate; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/457 

Amendamentul 457 

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 158 – paragraful 1 – litera ba 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) până la 31 decembrie 2014: 

 (i) cu privire la fezabilitatea introducerii 
unor norme de comercializare specifice 
pentru carnea de porc, carnea de oaie și 
carnea de capră, prezentând pe scurt 
dispozițiile pertinente pe care Comisia 
intenționează să le adopte prin 
intermediul actelor delegate; 

 
(ii) cu privire la introducerea unor 
standarde de comercializare simplificate 
adaptate la speciile de animale și soiurile 
de plante locale utilizate și produse de 
micii producători, însoțit de propuneri 
corespunzătoare pentru soluționarea 
dificultăților cu care se confruntă acești 
producători, în conformitate cu 
standardele de comercializare ale UE; 

 
(iii) cu privire la competitivitatea și 
durabilitatea sectorului agricol și 
agroalimentar, urmat de un al doilea 
raport până la 31 decembrie 2019; 

 
(iv) cu privire la dezvoltarea situației de pe 
piață și la funcționarea lanțului de 
aprovizionare în sectorul zahărului, 
urmat de un raport până la 1 iulie 2016 
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cu privire la dezvoltarea situației de pe 
piața zahărului, acordând o atenție 
deosebită mijloacelor adecvate pentru 
eliminarea sistemului de cote existent și 
cu privire la viitorul sectorului după 2018, 
acordând o atenție specială necesității de 
a asigura un sistem contractual echitabil 
și un sistem de declarare a prețului la 
zahăr, însoțit de propuneri 
corespunzătoare; 

 
(v) cu privire la un sistem simplificat 
pentru mențiunile rezervate facultative 
din sectorul cărnii de vită și mânzat, 
acordând o atenție deosebită cadrului 
actual pentru etichetarea facultativă, 
precum și mențiunilor corespunzătoare 
referitoare la reproducerea animalelor, la 
producție și la furaje care pot adăuga 
valoare în sectorul cărnii de vită și 
mânzat, însoțit de propuneri 
corespunzătoare; 

 
(vi) cu privire la funcționarea și eficiența 
instrumentelor de gestionare a piețelor 
agricole și cu privire la caracterul adecvat 
al acestora în noul context internațional, 
acordând o atenție deosebită coerenței 
acestora cu obiectivele stabilite la 
articolul 39 din tratat, însoțit de propuneri 
adecvate, cel târziu la patru ani de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament; 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/458 

Amendamentul 458 

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 163 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în ceea ce privește sectorul zahărului, 
partea II titlul I articolele 248 și 260-262 și 
anexa III partea II până la sfârșitul anului 
de comercializare 2014/2015 pentru zahăr, 
la 30 septembrie 2015; 

(a) în ceea ce privește sectorul zahărului, 
partea II titlul I articolele 248 și 260-262 și 
anexa III partea II până la sfârșitul anului 
de comercializare 2017/18 pentru zahăr, la 
30 septembrie 2018; 

Or. en 

Justificare 

(Extinderea cu trei ani a regimului cotelor garantează o tranziție ușoară pentru sector. 

Extinderea ar trebui limitată la doi ani pentru a crește competitivitatea sectorului zahărului.) 
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6.3.2013 B7-0080/459 

Amendamentul 459 

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 165 – alineatul 1 – paragraful 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Cu toate acestea, articolele 7, 16 și 101 și 
anexa III, în ceea ce privește sectorul 
zahărului, se aplică numai după sfârșitul 
anului de comercializare 2014/2015 pentru 
zahăr, la 1 octombrie 2015. 

Cu toate acestea, articolele 7 și 16 se aplică 
numai după sfârșitul anului de 
comercializare 2017/2018 pentru zahăr, la 
1 octombrie 2018. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/460 

Amendamentul 460 

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 165 – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În ceea ce privește sectorul laptelui și 
produselor lactate, articolele 104 și 105 se 
aplică până la 30 iunie 2020. 

În ceea ce privește sectorul laptelui și 
produselor lactate, 
articolele 104a, 105, 105b și 157a se aplică 
până la 30 iunie 2020. 

Or. en 

 
 


