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6.3.2013 B7-0080/461 

Amendamentul 461 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling și alții 
- 

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 84 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (84a) Pentru a le permite producătorilor 
de sfeclă să încheie perioada de adaptare 
la reforma profundă realizată în 2006 în 
sectorul zahărului și pentru a continua 
eforturile de creștere a competitivității 
care au fost depuse de atunci, actualul 
regim de cote ar trebui să fie prelungit 
până la sfârșitul anului de comercializare 
2017-2018. În acest context, Comisia ar 
trebui să aibă posibilitatea de a atribui 
cote de producție statelor membre care au 
renunțat la toate cotele lor în 2006. 

Or. en



 

AM\929632RO.doc  PE503.601v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
6.3.2013 B7-0080/462 

Amendamentul 462 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling și alții 

 

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 84 b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (84b) În vederea eliminării definitive a 
regimului cotelor în 2018, Comisia ar 
trebui să prezinte Parlamentului și 
Consiliului, până la 1 iulie 2018, un 
raport privind procedurile 
corespunzătoare de încheiere a regimului 
existent al cotelor și viitorul sectorului 
după eliminarea cotelor în 2018, însoțit de 
propunerile necesare pregătirii întregului 
sector pentru perioada de după 2018. De 
asemenea, Comisia ar trebui să prezinte, 
înainte de 31 decembrie 2014, un raport 
privind funcționarea lanțului de 
aprovizionare în sectorul zahărului din 
Uniune. 

Or. en 

6.3.2013 B7-0080/463 

Amendamentul 463 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling și alții 
 

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 
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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 B7-0080/464 

Amendamentul 464 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling și alții 

 

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 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Articolul 101a 

 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 
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temeiul articolului 101p alineatul (5). 

 
(4) Pentru cantitățile de sfeclă de zahăr 
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
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6.3.2013 B7-0080/465 

Amendamentul 465 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling și alții 

 

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 

 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



 

AM\929632RO.doc  PE503.601v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
6.3.2013 B7-0080/466 

Amendamentul 466 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling și alții 

 

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 (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  Articolul 101c 

 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 

6.3.2013 B7-0080/467 

Amendamentul 467 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling și alții 
 

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 130a 

 Suspendarea taxelor la import în sectorul 
zahărului 

 În conformitate cu mecanismul descris la 
articolul 101da 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 
aprovizionarea necesară a pieței europene 
a zahărului: 

 (a) zahăr cu codul NC 1701; 

 (b) izoglucoza cu codurile 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 B7-0080/468 

Amendamentul 468 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling și alții 

 

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 a (nouă) 
 

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 pentru a se conforma 
standardelor de comercializare ale UE; 

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

 
(iv) cu privire la evoluția situației de pe 
piață și la funcționarea lanțului de 
aprovizionare în sectorul zahărului, 
urmat de un raport până la 1 iulie 2016 



 

AM\929632RO.doc  PE503.601v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

cu privire la evoluția situației de pe piața 
zahărului, acordând o atenție deosebită 
mijloacelor adecvate pentru eliminarea 
regimului 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 zahărului, 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; 

 
(ba) cel târziu la patru ani de la data 
intrării în vigoare a prezentului 
regulament, cu privire la funcționarea și 
eficacitatea instrumentelor de gestionare 
a piețelor agricole și cu privire la 
adecvarea acestora în noul context 
internațional, acordând o atenție 
deosebită coerenței acestora cu obiectivele 
stabilite la articolul 39 din tratat, însoțit 
de propuneri corespunzătoare. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/469 

Amendamentul 469 

Werner Langen, Birgit Schnieber-Jastram, Marit Paulsen, Ulrike Rodust, Wolf Klinz, 

Julie Girling și alții 

 

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 


