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Amendamentul 505 
José Bové, Martin Häusling, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias, Corinne Lepage 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

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 23 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (23a) Pentru a evita excedentele 
structurale de producție care au drept 
rezultat prețuri mai mici și a garanta 
stabilitatea pieței laptelui, trebuie să existe 
o organizare adecvată a pieței care să 
adapteze producția la cererea din Europa. 
Acest lucru ar trebui să permită o 
organizare mai eficientă a puterii de 
negociere a producătorilor din sectorul 
laptelui. Pentru o perioadă de tranziție, 
sistemul cotelor de lapte trebuie extins 
până în 2020. 

Or. en 
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6.3.2013 B7-0080/506 

Amendamentul 506 
José Bové, Martin Häusling, Patrick Le Hyaric, Jean-Luc Bennahmias, Corinne Lepage 
în numele Grupului Verts/ALE 

 

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 b 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) dispozițiile privind sistemul de limitare 
a producției de lapte stabilit în partea II 
titlul I capitolul III, până la 31 martie 2015; 

(b) dispozițiile privind sistemul de limitare 
a producției de lapte stabilit în partea II 
titlul I capitolul III și anexele IX și X, până 
la 31 martie 2020; 

Or. en 

 

 


