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Parlamentul  României 
 

 

 

 

 

Comisia pentru buget, 

finanţe şi bănci 

 Bucureşti ,          

Nr.  22/451/ 23.11.2011 

 

Către  

           Comisia de afaceri europene, domnului Victor HREBENCIUC, 

           Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, 

           Direcţia de drept comunitar 

       

PROCES VERBAL 

asupra  Propunerii de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de instituire a unei organizări comune a 

pieţelor produselor agricole("Regulamentul privind OCP unică") 
COM(2011)626 

 

În conformitate cu Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 11/2011 privind 
procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 
parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 
prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale, 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, la data de 26.10.2011, 
pentru verificarea conformării cu principiul subsidiarităţii a Propunerii de 
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 

 

luminita.ghiorghiu
Original
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CONSILIULUI de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor 
agricole("Regulamentul privind OCP unică") COM(2011)626. 

 
În şedinţa din data  de 22 noiembrie 2011, membrii Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci, la care au participat 32 deputați din totalul de 33 membrii ai 
comisiei analizând textul propunerii de regulament, documentul de lucru al 
serviciilor Comisiei Europene privind analiza de impact, precum şi argumentele 
Guvernului, au constatat următoarele : 

 Regulamentul privind OCP unică prevede norme cu privire la organizarea comună 
a piețelor agricole, schema de ajutoare pentru persoanele cele mai defavorizate, 
urmând a fi inclusă într-un instrument separat. Regulamentul are drept obiective: 

• raţionalizarea, extinderea şi simplificarea dispoziţiilor pe baza experienţei 
dobândite până acum în materie de intervenţie publică, depozitare privată, 
măsuri excepţionale/de urgenţă şi sprijinire a unor sectoare specifice;  

• facilitarea cooperării prin intermediul organizaţiilor de producători şi al celor 
interprofesionale. 

Domeniul de aplicare este reprezentat de pieţele produselor agricole, care înseamnă 
toate produsele enumerate în anexa I la TFUE, cu excepţia produselor din pescuit 
şi din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. [COM(2011)416] 
privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor din pescuit şi din 
acvacultură. 
 

Principiul subsidiarităţii 
Având în vedere importanţa provocărilor viitoare pentru securitatea alimentară, 
pentru mediu şi pentru echilibrul teritorial, PAC rămâne o politică de importanţă 
strategică, al cărei scop este să asigure cea mai eficace reacţie la provocările din 
domeniul politicilor şi cea mai eficientă utilizare a resurselor bugetare. Deoarece 
PAC este un domeniu de competenţe partajate între UE şi statele membre se aplică 
principiul subsidiarităţii. Propunerea respectă principiul subsidiarităţii  
deoarece:  

- este un domeniu gestionat la nivelul UE; 
       - în vederea menţinerii unei agriculturi durabile şi diversificate în întreaga UE; 
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- în vederea abordării unor aspecte transfrontaliere importante, precum 
combaterea schimbărilor climatice şi întărirea solidarităţii între statele membre; 

- lasă statelor membre o marjă de manevră mai mare pentru a adapta soluţiile 
la particularităţile lor locale şi pentru a cofinanţa pilonul II, datorită menţinerii 
actuale a instrumentelor în cei doi piloni; 
- agricultorii din statele membre UE concureză pe o piaţă unică – este de 
datoria UE să asigure condiţii echitabile de concurenţă şi funcţionarea corectă 
a pieţei. 
 

Sistemele de intervenţie publică şi de ajutoare pentru depozitare privată şi-au 
dovedit eficienţa ca mecanisme de siguranţă care îi pot ajuta pe producători atunci 
când se confruntă cu dificultăţi pe piaţă (de exemplu în urma unei crize 
alimentare). Totuşi, aceste sisteme vor fi revizuite pentru a le face să reacţioneze 
mai repede şi mai eficient. Este introdusă o clauză de salvgardare pentru toate 
sectoarele, cu scopul de a permite Comisiei să ia măsuri de urgenţă pentru a 
răspunde perturbărilor generale de pe piaţă – precum măsurile luate în timpul 
crizei E.coli din mai-iulie 2011. Aceste măsuri vor fi finanţate din rezerva pentru 
situaţii de criză definită în linii generale în cadrul financiar multianual. 
Cotele pentru lapte şi drepturile referitoare la plantarea viţei-de-vie urmează să 
expire, iar Comisia încearcă să pună capăt ultimului sistem de cote - pentru 
zahăr. Sistemul de cote pentru zahăr ar trebui să expire la 30 septembrie 
2015. Având în vedere că cele mai multe ţări în curs de dezvoltare beneficiază de 
un acces nelimitat şi fără taxe vamale la piaţa UE, dar exporturile UE sunt limitate 
de reglementările OMC (atât timp cât există cote), suprimarea cotelor este singura 
opţiune pentru a oferi sectorului o perspectivă pe termen lung – mai ales în 
contextul îmbunătăţirilor preconizate în ceea ce priveşte productivitatea. În 
perioada de după suprimarea cotelor, zahărul alb va deveni eligibil pentru ajutorul 
pentru depozitare publică şi vor trebui stabilite dispoziţii standard pentru acorduri 
între fabricile de zahăr şi cultivatorii de sfeclă de zahăr. 
Se propune prelungirea programului de încurajare a consumului de fructe în 
şcoli şi sistemul de distribuire a laptelui în şcoli. Textele reflectă, de 
asemenea, propunerile existente, din decembrie 2010, referitoare la 
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standardele de comercializare pentru produsele lactate (contracte scrise 
obligatorii şi putere mai mare de negociere în cadrul filierei agroalimentare) şi 
privind calitatea - inclusiv conceptul de „loc de provenienţă agricolă”. 
Pentru a îmbunătăţi poziţia de pe care negociază fermierii în cadrul filierei 
agroalimentare, Comisia caută o metodă mai bună de organizare a sectoarelor. 
Normele referitoare la recunoaşterea organizaţiilor de producători (OP) şi 
a organizaţiilor interprofesionale sunt extinse acum pentru a cuprinde toate 
sectoarele - opţiunile suplimentare privind înfiinţarea unor astfel de organizaţii de 
producători fiind transferate acum, în ceea ce priveşte finanţarea în cadrul 
dezvoltării rurale. Din motive de simplificare, sunt suprimate câteva scheme 
minore (ajutoarele pentru includerea laptelui praf în hrana animalelor, ajutoarele 
cuplate pentru viermii de mătase). 
 
 
 
 
 
 
 
                    PREŞEDINTE,                                             SECRETAR, 

 

            Maria Eugenia BARNA                                      Nicolae BUD 

 

 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Luminiţa Ghiorghiu 


