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6.3.2013 B7-0080/485 

Amendamentul 485 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 1 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Unul din principalele obiective ale 
politicii agricole comune ar trebui să fie 
garantarea securității și a suveranității 
alimentare în statele membre, ceea ce 
presupune, la nivelul producției, 
necesitatea unor sisteme de reglementare 
și de distribuție ce permit țărilor și 
regiunilor să își dezvolte producția într-un 
mod care să le ajute, pe cât posibil, să 
răspundă propriilor nevoi. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/486 

Amendamentul 486 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils,   
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 12 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Politica agricolă comună ar trebui 
să dispună de instrumente și mecanisme 
care să garanteze prețuri de producător 
echitabile și să le asigure agricultorilor 
venitul necesar pentru continuarea 
producției și aprovizionarea regulată cu 
produse alimentare. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/487 

Amendamentul 487 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 40 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (40a) În eventualitatea unui dezastru, 
natural sau cauzat de om, agricultorii din 
statele membre ar trebui să fie acoperiți 
de asigurări agricole publice, la fel ca și 
lucrătorii agricoli salariați, care să le 
garanteze un nivel de protecție echitabil. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/488 

Amendamentul 488 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Jacky Hénin, Kyriacos Triantaphyllides  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 83 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (83a) Prezentul regulament ar trebui să 
susțină importanța recuperării de către 
statele membre a cotelor de producție 
pentru rafinarea sfeclei de zahăr, în 
special în cazul țărilor care le-au pierdut, 
iar acum depind în totalitate de 
importurile de materii prime pentru 
prelucrare, și ar trebui să asigure accesul 
echitabil la materiile prime pentru 
producția de zahăr. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/489 

Amendamentul 489 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 90 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (90a) În unele state membre, valoarea 
adăugată este distribuită într-un mod 
foarte dezechilibrat de-a lungul lanțului 
de aprovizionare, nivelul scăzut al 
prețurilor de producător fiind de mult 
timp o problemă. Pentru a îmbunătăți 
prețurile de producător în beneficiul 
producătorilor, susținând astfel distribuția 
echitabilă și adecvată a valorii adăugate 
de-a lungul lanțului de aprovizionare, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a interveni în diferite 
forme, de exemplu prin stabilirea unor 
marje maxime pentru fiecare agent al 
lanțului. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/490 

Amendamentul 490 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 145 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (145a) În ultimii ani, zeci de mii de 
producători de lapte din toate părțile UE 
au fost forțați să înceteze producția din 
cauza prețurilor de producător extrem de 
scăzute care nu compensează costurile de 
producție. Starea actuală a sectorului 
laptelui este în mod inextricabil legată de 
liberalizarea prețurilor și de creșterea 
cotelor de producție în vederea eliminării 
lor. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/491 

Amendamentul 491 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 149 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(149) În ceea ce privește relațiile 
contractuale din sectorul laptelui și 
produselor lactate, măsurile prevăzute de 
prezentul regulament sunt justificate de 
situația economică actuală a pieței 
produselor lactate și de structura lanțului 
de aprovizionare. Prin urmare, acestea 
trebuie aplicate pe o perioadă suficient de 
lungă (atât înainte, cât și după eliminarea 
cotelor de lapte), pentru a le permite să își 
producă efectele pe deplin. Având în 
vedere însă sfera largă de aplicare, ele 
trebuie să fie totuși temporare și să facă 
obiectul unei revizuiri. Comisia trebuie să 
adopte rapoarte privind evoluțiile de pe 
piața laptelui și produselor lactate, care 
trebuie prezentate până la 30 iunie 2014 și, 
respectiv, 31 decembrie 2018, referitoare în 
special la posibilele stimulente vizând să 
încurajeze fermierii să încheie acorduri de 
producție comune, 

(149) În ceea ce privește relațiile 
contractuale din sectorul laptelui și 
produselor lactate, măsurile prevăzute de 
prezentul regulament sunt justificate de 
situația economică actuală a pieței 
produselor lactate și de structura lanțului 
de aprovizionare. Prin urmare, acestea ar 
trebui să fie aplicate pe o perioadă suficient 
de lungă pentru a le permite să-și producă 
efectele pe deplin. Având în vedere însă 
sfera largă de aplicare, ele trebuie să fie 
totuși temporare și să facă obiectul unei 
revizuiri. Comisia trebuie să adopte 
rapoarte privind evoluțiile de pe piața 
laptelui și produselor lactate, care trebuie 
prezentate până la 30 iunie 2014 și, 
respectiv, 31 decembrie 2018, referitoare în 
special la posibilele stimulente vizând să 
încurajeze fermierii să încheie acorduri de 
producție comune, 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/492 

Amendamentul 492 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 I a (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 TITLUL I 

 Reglementarea producției 

 CAPITOLUL 1 

 Factori de reglementare și de repartiție a 
producției 

 Articolul 7 a 

 Cote din sectorul laptelui 

 (1) Sistemul existent al cotelor de 
producție de lapte rămâne în vigoare și 
după 2015. În cel mai scurt termen 
posibil, cotele se ajustează în funcție de 
necesitățile fiecărui stat membru și de 
nivelul său relativ al capacității de 
producție instalată. 

 (2) Comisia prezintă  în timp util o 
propunere de regulament [al 
Parlamentului European și al 
Consiliului] privind cotele naționale în 
sectorul laptelui, cuprinzând adaptarea 
menționată la alineatul (1), astfel încât să 
facă posibilă intrarea în vigoare a 
regulamentului la 1 iulie 2014. 
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 Articolul 7b 

 Drepturile de plantare a viței de vie 

 (1) Regimul existent al drepturilor de 
plantare din sectorul vitivinicol rămâne în 
vigoare și după 2015. 

 (2) Comisia va evalua necesitatea oricăror 
ajustări și adaptări la regimul actual și 
prezintă, în timp util, o propunere de 
regulament [al Parlamentului European 
și a Consiliului] referitoare la regimurile 
speciale pentru regiunile în care 
viticultura este o activitate dominantă, 
pentru a asigura conservarea 
caracteristicilor unice ale producției de 
vin în aceste regiuni, astfel încât să facă 
posibilă intrarea în vigoare a 
regulamentului la 1 iulie 2014. 

 „Articolul 7c 

 Cote în sectorul zahărului 

 (1) Regimul existent al cotelor din 
sectorul zahărului rămâne în vigoare și 
după 2015. În cel mai scurt termen 
posibil, cotele se ajustează în funcție de 
nivelurile capacității de producție 
instalată și/sau potențială din fiecare stat 
membru. 

 (2) Comisia prezintă  în timp util o 
propunere de regulament [al 
Parlamentului European și al 
Consiliului] privind cotele naționale în 
sistemul zahărului, cuprinzând adaptarea 
menționată la alineatul (1) astfel încât să 
facă posibilă intrarea în vigoare a 
regulamentului la 1 iulie 2014. 

 Articolul 7 d 

 Alte sectoare 

 (1) Până la 1 iulie 2014, Comisia prezintă 
un studiu privind impactul întreruperii 
instrumentelor de reglementare și de 
distribuție aplicabile producției din alte 
sectoare din statele membre. 

 (2) Pe baza concluziilor studiului 
menționat la alienatul (1), Comisia 
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prezintă, în timp util, propuneri de 
instituire a unor regimuri de cote în alte 
sectoare, dacă acestea sunt necesare 
pentru a permite o repartizare echilibrată 
a producției în statele membre, ținând 
seama de posibilitățile și potențialul 
fiecărui stat membru și permițând 
totodată o dezvoltare diferențiată a 
statelor membre care prezintă deficitele 
cele mai ridicate în sectoarele respective. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/493 

Amendamentul 493 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, Jacky Hénin  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 -1 (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul -1 

 Preferințe naționale 

 (1) În cazul în care echilibrul 
agroalimentar se menține, în mod grav și 
persistent, în deficit, un stat membru 
poate adopta principiul preferinței 
naționale prin stabilirea și utilizarea unui 
regim de cote de comercializare 
obligatorii pentru producția națională, 
astfel încât  importurile să aibă un 
caracter complementar. 

 (2) Regimul prevăzut la alineatul (1) 
încetează să se aplice după trei ani 
consecutivi sau șase ani cu întrerupere, pe 
parcursul cărora a existat o creștere 
susținută a producției agroalimentare 
naționale, iar deficitul a fost redus în mod 
corespunzător. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/494 

Amendamentul 494 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 3 – alineatul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4). În sensul prezentului regulament, 
„regiuni mai puțin dezvoltate” înseamnă 
regiunile definite astfel la articolul 82 
alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 
(UE) [COM(2011)615] de stabilire a unor 
dispoziții comune privind Fondul european 
de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, care fac obiectul cadrului 
strategic comun, precum și de stabilire a 
unor dispoziții generale privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul 
social european și Fondul de coeziune și de 
abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1083/2006. 

(4) În sensul prezentului regulament, se 
aplică următoarele definiții geografice ale 
zonelor geografice: 

 (a) „regiuni mai puțin dezvoltate” 
înseamnă regiunile definite astfel la 
articolul 82 alineatul (2) litera (a) din 
Regulamentul (UE) [COM(2011)0615] de 
stabilire a unor dispoziții comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală și Fondul european pentru 
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pescuit și afaceri maritime, care fac 
obiectul cadrului strategic comun, precum 
și de stabilire a unor dispoziții generale 
privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european și 
Fondul de coeziune și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006; 

 (b) „fenomene climatice extreme” 
înseamnă condiții climatice comparabile 
dezastrelor naturale, de exemplu vânt 
puternic, îngheț, grindină, polei, ploaie 
sau secetă, care distrug sau reduc 
producția în proporție de peste 30 % din 
producția medie anuală a unui fermier. 
Producția medie anuală se calculează pe 
baza celor trei ani precedenți sau în 
funcție de o medie pe trei ani bazată pe cei 
cinci ani precedenți, cu excepția celei mai 
mari și a celei mai mici dintre valori; 

 (c) „produse locale” înseamnă produsele 
obținute pe o rază maximă de 150 km de 
locul în care sunt consumate. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/495 

Amendamentul 495 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 8 – paragraful 1 – litera b 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) acordarea de ajutor pentru depozitarea 
produselor de către operatori privați. 

(b) acordarea de ajutor pentru depozitarea 
produselor de către operatori publici și 
privați. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/496 

Amendamentul 496 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 II – titlul 1 – capitolul I – titlu 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Intervenția publică și ajutorul pentru 
depozitarea privată 

Intervenția publică și ajutorul pentru 
depozitarea publică și privată 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/497 

Amendamentul 497 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 15 – paragraful 1 – litera a 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) să se evite orice perturbare a pieței, (a) să se consolideze instrumentele de 
reglementare a pieței publice, 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/498 

Amendamentul 498 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 II – titlul 1 – capitolul I – secțiunea 3 – titlu 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Ajutorul pentru depozitarea privată Ajutorul pentru depozitarea publică și 
privată 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/499 

Amendamentul 499 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin, Sabine Wils  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 II – titlul 1 – capitolul I – secțiunea 3 a (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Secțiunea 3a 

 MARJELE OPERAȚIONALE PENTRU 
INTERMEDIARI 

 Articolul 17 a 

 Marjele operaționale maxime pentru 
intermediari 

 Pentru a permite distribuirea echitabilă și 
corectă a valorii adăugate în cadrul 
lanțului de aprovizionare cu alimente 
acolo unde s-au constatat inegalități 
importante, statele membre pot, în scopul 
îmbunătățirii prețurilor producătorilor, să 
adopte forme de intervenție aplicabile 
lanțului de aprovizionare, de exemplu 
prin stabilirea unor marje operaționale 
maxime pentru fiecare verigă 
intermediară a lanțului. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/500 

Amendamentul 500 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Paul Murphy, Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 16 – paragraful 1 – preambul 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Ajutorul pentru depozitarea privată se 
poate acorda pentru produsele enumerate în 
continuare, sub rezerva îndeplinirii 
condițiilor stabilite în prezenta secțiune, 
precum și a cerințelor și a condițiilor care 
urmează a fi adoptate de Comisie prin 
intermediul unor acte delegate și/sau al 
unor acte de punere în aplicare în temeiul 
articolelor 17-19: 

Ajutorul pentru depozitarea publică și/sau 
privată se poate acorda pentru produsele 
enumerate în continuare, sub rezerva 
îndeplinirii condițiilor stabilite în prezenta 
secțiune, precum și a cerințelor și a 
condițiilor care urmează a fi adoptate de 
Comisie prin intermediul unor acte 
delegate și/sau al unor acte de punere în 
aplicare în temeiul articolelor 17-19: 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/501 

Amendamentul 501 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin Sabine Wils  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 21 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Cu ocazia elaborării strategiilor lor, 
statele membre întocmesc o listă a 
produselor din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor care vor fi 
eligibile în cadrul programelor lor. Totuși, 
respectiva listă nu include produse excluse 
prin măsurile adoptate de Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în temeiul 
articolului 22 alineatul (2) litera (a). Statele 
membre își selecționează produsele pe baza 
unor criterii obiective care pot include 
caracterul sezonier, disponibilitatea 
produsului și aspecte legate de mediu. În 
acest sens, statele membre pot acorda 
prioritate produselor originare din Uniune. 

(3) Cu ocazia elaborării strategiilor lor, 
statele membre întocmesc o listă a 
produselor din sectorul fructelor și 
legumelor, al fructelor și legumelor 
prelucrate și al bananelor care vor fi 
eligibile în cadrul programelor lor. Totuși, 
respectiva listă nu include produse excluse 
prin măsurile adoptate de Comisie prin acte 
delegate în temeiul articolului 22 
alineatul (2) litera (a). Statele membre își 
selecționează produsele pe baza unor 
criterii obiective care pot include caracterul 
sezonier, disponibilitatea produsului și 
aspecte legate de mediu. În acest sens, 
statele membre pot acorda prioritate 
produselor originare din Uniune și 
produselor produse local, avantajând în 
acest fel lanțurile scurte de aprovizionare. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/502 

Amendamentul 502 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Kyriacos 
Triantaphyllides, Jacky Hénin  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 49 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Alcoolul rezultat din distilarea pentru 
care s-a acordat sprijin menționată la 
alineatul (1) este folosit exclusiv în 
scopuri industriale sau energetice, pentru 
a se evita denaturarea concurenței. 

eliminat 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/503 

Amendamentul 503 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 II – titlul II – capitolul III – secțiunea 4 a (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Secțiunea 5a 

 OPȚIUNEA DE GESTIONARE A 
STATELOR MEMBRE 

 Articolul 116 a 

 Opțiunea de gestionare 

 Ținând seama de situația specifică din 
fiecare stat membru și de nivelul de 
dezvoltare a organizațiilor de producători 
și de operatori, în cazul în care gradul de 
organizare a producătorilor este deosebit 
de scăzut, responsabilitatea care revine în 
temeiul prezentului regulament 
organizațiilor de producători poate fi 
exercitată de autoritățile naționale dintr-
un stat membru. 

Or. pt 
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6.3.2013 B7-0080/504 

Amendamentul 504 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer, Marisa Matias, 
Kyriacos Triantaphyllides, Jacky Hénin  
în numele Grupului GUE/NGL 
 
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 V – capitolul -1 (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 CAPITOLUL 1 

 Gestionarea riscurilor și a crizelor 

 Secțiunea 1 

 Asigurarea publică 

 Articolul 153 a 

 Asigurarea agricolă publică 

 (1) Se introduce un sistem de asigurări 
agricole de stat finanțat din bugetul 
Uniunii pentru a le garanta un venit de 
bază agricultorilor care se confruntă cu 
fenomene de mediu extreme sau cu alte 
catastrofe naturale sau cauzate de om, 
inclusiv cu incendii forestiere, boli sau 
infestări cu dăunători. Această asigurare 
conferă un nivel minim de protecție 
tuturor agricultorilor, precum și 
lucrătorilor agricoli din statele membre.  

 (2) Sistemul de asigurări agricole de stat 
poate fi împărțit în asigurări pentru 
exploatații, asigurări pentru pierderea 
venitului, asigurări de creștere a 
animalelor și fonduri de compensare. 
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 (3) Aceste scheme de asigurare nu aduc 
atingere altor scheme de asigurare 
existente în anumite sectoare, cum ar fi 
asigurarea recoltei în sectorul vitivinicol 
prevăzută la articolul 47. 

 Comisia prezintă o propunere de 
regulament [al Parlamentului European 
și al Consiliului] privind sistemul de 
asigurări agricole de stat în timp util, 
astfel încât să facă posibilă intrarea în 
vigoare a regulamentului la 1 iulie 2014. 

Or. pt 

 
 


