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AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
agricultură și dezvoltare rurală, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările pentru politica 
agricolă comună („PAC”) ulterior anului 
2020. Aceste obiective includ, printre 
altele, necesitatea ca PAC să se orienteze 
mai mult către rezultate, să stimuleze 
modernizarea și durabilitatea, inclusiv 
durabilitatea economică, socială, de mediu 
și climatică a zonelor agricole, silvicole și 
rurale, precum și să contribuie la reducerea 
sarcinii administrative a beneficiarilor 
legată de legislația Uniunii.

(1) Comunicarea Comisiei către 
Parlamentul European, Consiliu, Comitetul 
Economic și Social European și Comitetul 
Regiunilor intitulată „Viitorul sectorului 
alimentar și al agriculturii”, din 29 
noiembrie 2017, prezintă provocările, 
obiectivele și orientările pentru politica 
agricolă comună („PAC”) ulterior anului 
2020. Aceste obiective includ, printre 
altele, necesitatea ca PAC să se orienteze 
mai mult către rezultate, să stimuleze 
modernizarea și durabilitatea, inclusiv 
durabilitatea economică, socială, de mediu 
și climatică a zonelor agricole, silvicole și 
rurale, în conformitate cu Agenda 2030 
pentru dezvoltare durabilă și cu Acordul 
de la Paris privind schimbările climatice, 
precum și să contribuie la reducerea 
sarcinii administrative a beneficiarilor 
legată de legislația Uniunii.

Justificare

În conformitate cu articolul 208 din TFUE, UE trebuie să țină seama de obiectivele 
cooperării pentru dezvoltare în toate politicile relevante. Facilitarea dezvoltării sectorului 
agricol în țările cel mai puțin dezvoltate și consolidarea securității alimentare constituie 
obiective majore ale cooperării pentru dezvoltare a UE. PAC influențează în special comerțul 
cu produse agricole. Principiul coerenței politicilor în favoarea dezvoltării impune luarea în 
considerare, supravegherea și, pe cât posibil, evitarea repercusiunilor potențiale asupra 
piețelor agricole locale și a producătorilor locali din țările în curs de dezvoltare.
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dezvoltarea de acorduri 
comerciale duce, pe de o parte, la 
creșterea concurenței dintre producătorii 
agricoli pe plan internațional, oferindu-le, 
totodată, noi perspective. Pentru a 
menține o concurență loială și pentru a 
asigura reciprocitate în cadrul 
schimburilor internaționale, Uniunea 
Europeană trebuie să asigure respectarea 
normelor de producție în conformitate cu 
cele stabilite pentru proprii săi 
producători, în special în materie de 
mediu și sănătate, sub rezerva 
reciprocității.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În conformitate cu articolul 208 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), punerea în aplicare a 
PAC este în concordanță cu obiectivele 
cooperării pentru dezvoltare, inclusiv, 
printre altele, cu Agenda 2030 pentru 
dezvoltare durabilă. În conformitate cu 
principiul coerenței politicilor, măsurile 
luate în temeiul prezentului regulament 
nu periclitează nici capacitatea de 
producție alimentară, nici securitatea 
alimentară pe termen lung a țărilor în 
curs de dezvoltare, în special a țărilor cel 
mai puțin dezvoltate (LDC), nici 
îndeplinirea obligațiilor Uniunii de 
atenuare a schimbărilor climatice 
asumate în temeiul Acordului de la Paris.
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Justificare

În conformitate cu articolul 208 din TFUE, toate politicile care sunt susceptibile să afecteze 
țările în curs de dezvoltare trebuie să țină seama de obiectivele de dezvoltare. Facilitarea 
dezvoltării sectorului agricol în țările în curs de dezvoltare și consolidarea securității 
alimentare constituie obiective majore ale cooperării pentru dezvoltare a UE. PAC 
influențează în special comerțul cu produse agricole. Principiul coerenței politicilor în 
favoarea dezvoltării impune supravegherea și, pe cât posibil, evitarea impactului asupra 
piețelor agricole locale și a producătorilor locali din țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Pentru a permite producătorilor să 
utilizeze soiuri de viță de vie care sunt mai 
bine adaptate la condițiile climatice în 
schimbare și care sunt mai rezistente la 
boli, ar trebui să se prevadă dispoziții care 
să permită utilizarea denumirilor de origine 
ale produselor nu numai pentru soiurile de 
viță de vie care aparțin speciei Vitis 
vinifera, ci și pentru soiurile de viță de vie 
care rezultă în urma unei încrucișări între 
Vitis vinifera și alte specii din genul Vitis.

(10) Pentru a permite producătorilor să 
utilizeze soiuri de viță de vie care sunt mai 
bine adaptate la condițiile climatice în 
schimbare și care sunt mai rezistente la 
boli, ar trebui să se prevadă dispoziții care 
să permită utilizarea denumirilor de origine 
ale produselor nu numai pentru soiurile de 
viță de vie care aparțin speciei Vitis 
vinifera, ci și pentru alte specii din genul 
Vitis, precum și pentru soiurile de viță de 
vie care rezultă în urma unor încrucișări 
între diferite specii din genul Vitis.

Justificare

Nu există nicio justificare validă pentru a exclude soiurile care nu sunt Vitis vinifera din 
prevederea legată de denumirile de origine. Soiuri notorii precum „Uhudler” sau 
„fragolino” sunt cultivate în mod tradițional în regiuni specifice ale Europei, unde sunt bine 
înrădăcinate în culturile locale și au o importanță socioeconomică. Aceste soiuri ar trebui să 
fie protejate împotriva oricărei forme de însușire frauduloasă prin intermediul unor 
specificații precise de producție, ceea ce, în plus, ar asigura standarde de calitate ridicate.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Definiția unei denumiri de origine 
ar trebui să fie aliniată cu definiția din 
Acordul privind aspectele legate de comerț 
ale drepturilor de proprietate 
intelectuală12 (denumit în continuare 
„Acordul TRIPS”), aprobat prin Decizia 
94/800/CE a Consiliului13, în special cu 
articolul 22 alineatul (1) din aceasta, în 
sensul că denumirea trebuie să identifice 
produsul ca provenind dintr-o anumită 
regiune sau un anumit loc.

eliminat

__________________
12 Negocierile comerciale multilaterale 
din Runda Uruguay (1986-1994) - anexa 
1 - anexa 1C - Acordul privind aspectele 
legate de comerț ale drepturilor de 
proprietate intelectuală (OMC) (JO L 336, 
23.12.1994, p. 214).
13 Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 
decembrie 1994 privind încheierea, în 
numele Comunității Europene, referitor 
la domeniile de competența sa, a 
acordurilor obținute în cadrul 
negocierilor comerciale multilaterale din 
Runda Uruguay (1986-1994) (JO L 336, 
23.12.1994, p. 1).

Justificare

Întrucât am reținut definiția denumirii de origine prevăzută în Acordul internațional de la 
Lisabona, acest considerent devine inadecvat pentru că face referire la o altă definiție a 
denumirii de origine, care figurează în Acordul privind aspectele legate de comerț ale 
drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS).

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Pentru a asigura informații 
suficiente pentru consumatori, ar fi 
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oportun ca Regulamentul (UE) nr. 
1169/2011 să prevadă declarația 
nutrițională și lista ingredientelor ca 
indicații obligatorii pentru etichetarea și 
prezentarea vinului.

Justificare

Pentru a se asigura claritate și consecvență, ar fi mai indicat ca informațiile nutriționale și 
ingredientele vinului să fie reglementate în Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind 
informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) De îndată ce Comisia stabilește, în 
conformitate cu articolul 16 din 
Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 și cu 
Raportul Comisiei COM(2017)0058, 
norme uniforme pentru etichetarea 
băuturilor alcoolice cu mențiuni privind 
ingredientele și valorile nutriționale, pe 
etichetele tuturor produselor vitivinicole 
ar trebui să fie indicate ingredientele și 
valorile nutriționale specifice.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) În ceea ce privește creditele la 
export, garanțiile pentru credite la export și 
programele de asigurări, întreprinderile 
comerciale agricole de stat care efectuează 
exporturi și ajutorul alimentar 
internațional, statele membre pot adopta 
măsuri naționale care respectă dreptul 
Uniunii. Întrucât Uniunea și statele sale 
membre sunt membre ale OMC, astfel de 

(27) În ceea ce privește creditele la 
export, garanțiile pentru credite la export și 
programele de asigurări, întreprinderile 
comerciale agricole de stat care efectuează 
exporturi și ajutorul alimentar 
internațional, statele membre pot adopta 
măsuri naționale care respectă dreptul 
Uniunii, inclusiv coerența politicilor în 
favoarea dezvoltării, astfel cum este 
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măsuri naționale ar trebui, de asemenea, să 
respecte normele prevăzute în Decizia 
ministerială a OMC din 19 decembrie 
2015, din punctul de vedere al dreptului 
Uniunii și al dreptului internațional.

prevăzută la articolul 208 din TFUE și în 
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. 
Întrucât Uniunea și statele sale membre 
sunt membre ale OMC, astfel de măsuri 
naționale ar trebui, de asemenea, să 
respecte normele prevăzute în Decizia 
ministerială a OMC din 19 decembrie 
2015, din punctul de vedere al dreptului 
Uniunii și al dreptului internațional.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 31 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) În raportul din martie 2017 
privind etichetarea obligatorie cu lista 
ingredientelor și declarația nutrițională a 
băuturilor alcoolice, Comisia a indicat că 
nu a identificat motive obiective care să 
justifice absența informațiilor privind 
ingredientele și a informațiilor 
nutriționale și a invitat industria să 
elaboreze, în termen de un an, o 
propunere de autoreglementare care să 
vizeze furnizarea de informații cu privire 
la ingredientele și conținutul nutrițional 
al tuturor băuturile alcoolice. Pentru a 
asigura un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, abordarea bazată pe 
autoreglementare ar trebui, ca o condiție 
minimă, să asigure că informațiile privind 
ingredientele și informațiile nutriționale 
sunt furnizate pe etichetă și că acestea 
sunt în conformitate cu dispozițiile privind 
„informațiile furnizate în mod voluntar”, 
astfel cum se precizează în Regulamentul 
(UE) nr. 1169/2011. Comisia ar trebui să 
evalueze propunerile industriei și să 
publice un raport, însoțit, dacă este 
necesar, de o propunere legislativă, cu 
excepții adecvate pentru 
microproducători.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) se introduce următorul articol:
„Articolul 2a
Coerența politicilor în favoarea 
dezvoltării
În conformitate cu articolul 208 din 
TFUE, la punerea în aplicare a 
prezentului regulament se ține seama de 
obiectivele cooperării pentru dezvoltare, 
inclusiv de cele aprobate în cadrul 
Organizației Națiunilor Unite și al altor 
organizații internaționale. Măsurile 
adoptate în temeiul prezentului 
regulament nu periclitează capacitatea de 
producție alimentară și securitatea 
alimentară pe termen lung ale țărilor în 
curs de dezvoltare, în special ale țărilor 
cel mai puțin dezvoltate (LDC), și 
contribuie la realizarea angajamentelor 
asumate de Uniune în ceea ce privește 
atenuarea schimbărilor climatice.”

Justificare

În conformitate cu articolul 208 din TFUE, toate politicile care sunt susceptibile să afecteze 
țările în curs de dezvoltare trebuie să țină seama de obiectivele de dezvoltare. Facilitarea 
dezvoltării sectorului agricol în țările în curs de dezvoltare și consolidarea securității 
alimentare constituie obiective majore ale cooperării pentru dezvoltare a UE. Politica 
agricolă a UE are efecte externe și influențează în special schimburile comerciale agricole. 
Principiul coerenței politicilor în favoarea dezvoltării impune supravegherea și, pe cât 
posibil, evitarea repercusiunilor potențiale asupra piețelor agricole locale și a producătorilor 
locali din țările în curs de dezvoltare.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
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Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 63 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre pun la dispoziție în 
fiecare an autorizații pentru plantări noi 
care corespund fie:

1. Statele membre pun la dispoziție în 
fiecare an autorizații pentru plantări noi 
pentru producția de vin care corespund 
fie:

Justificare

Autorizațiile pentru plantări privesc soiurile de struguri de vinificație destinate producției de 
vin, iar nu altor utilizări precum sucul de struguri.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 63 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) unui procent de 1 % din suprafața 
totală cultivată în mod real cu viță-de-vie 
pe teritoriul lor, măsurată la data de 31 
iulie a anului precedent; sau 

(a) unui procent de 1 % din suprafața 
totală cultivată în mod real cu viță-de-vie 
pentru producția de vin pe teritoriul lor, 
măsurată la data de 31 iulie a anului 
precedent; sau

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 63 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) unui procent de 1 % dintr-o 
suprafață care cuprinde suprafața efectiv 
plantată cu viță-de-vie pe teritoriul lor, 
măsurată la data de 31 iulie 2015, și 
suprafața care face obiectul drepturilor de 
plantare acordate unor producători de pe 
teritoriul lor în conformitate cu 

(b) unui procent de 1 % dintr-o 
suprafață care cuprinde suprafața efectiv 
plantată cu viță-de-vie pentru producția de 
vin pe teritoriul lor, măsurată la data de 31 
iulie 2015, și suprafața care face obiectul 
drepturilor de plantare acordate unor 
producători de pe teritoriul lor în 
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articolul 85h, articolul 85i sau articolul 85k 
din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și 
disponibile pentru conversia în autorizații 
la 1 ianuarie 2016, astfel cum este prevăzut 
la articolul 68 din acest regulament.

conformitate cu articolul 85h, articolul 85i 
sau articolul 85k din Regulamentul (CE) 
nr. 1234/2007 și disponibile pentru 
conversia în autorizații la 1 ianuarie 2016, 
astfel cum este prevăzut la articolul 68 din 
acest regulament.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 64 – alineatul 2 – litera b

Textul în vigoare Amendamentul

(5a) „Articolul 64 alineatul (2) litera 
(b) se înlocuiește cu următorul text:

(b) suprafețe unde podgoriile 
contribuie la conservarea mediului;

„(b) zone în care plantațiile viticole 
contribuie la conservarea mediului sau la 
conservarea resurselor genetice ale 
soiurilor de viță-de-vie;”

Justificare

Ar trebui inclusă și conservarea resurselor genetice ca un criteriu care trebuie îndeplinit 
pentru a putea fi acordate autorizațiile, în cazul în care cererile eligibile dintr-un anumit an 
depășesc suprafața disponibilă pentru noi plantări.

Amendamentul 15
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 81 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„2. Sub rezerva alineatului (3), statele 
membre clasifică soiurile de struguri de 
vinificație care pot fi plantate, replantate 
sau altoite pe teritoriile lor în scopul 
producerii vinului.

„2. Sub rezerva alineatului (3), statele 
membre clasifică soiurile de struguri de 
vinificație care pot fi plantate, replantate 
sau altoite pe teritoriile lor în scopul 
producerii vinului. 

Statele membre pot clasifica soiurile de 
struguri de vinificație atunci când: 

Statele membre pot clasifica soiurile de 
struguri de vinificație atunci când:

(a) soiul respectiv aparține speciei Vitis (a) soiul respectiv aparține speciei Vitis 
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vinifera sau Vitis Labrusca; sau vinifera; sau 

(b) soiul respectiv provine dintr-o 
încrucișare între specia Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca și alte specii din genul Vitis.

(b) soiul respectiv provine dintr-o 
încrucișare între specia Vitis vinifera, Vitis 
Labrusca și alte specii din genul Vitis. 

În cazul în care un soi de struguri de 
vinificație este eliminat din clasificarea 
menționată la primul paragraf, defrișarea 
acestui soi se efectuează în termen de 15 
ani de la eliminarea sa.

În cazul în care un soi de struguri de 
vinificație este eliminat din clasificarea 
menționată la primul paragraf, defrișarea 
acestui soi se efectuează în termen de 15 
ani de la eliminarea sa.

Prin derogare de la al doilea paragraf, 
statele membre pot autoriza replantarea 
plantațiilor de Vitis Labrusca în 
podgoriile istorice existente cu condiția să 
nu crească suprafața plantată a Vitis 
Labrusca.”;

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 92 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(8a) La articolul 92, alineatul (1) se 
modifică după cum urmează:

„1. Normele referitoare la denumirile de 
origine, indicațiile geografice și mențiunile 
tradiționale prevăzute în prezenta secțiune 
se aplică produselor menționate în anexa 
VII partea II punctele 1, 3-6, 8, 9, 11, 15 și 
16.”

„1. Normele referitoare la denumirile de 
origine, indicațiile geografice și mențiunile 
tradiționale prevăzute în prezenta secțiune 
se aplică doar produselor menționate în 
anexa VII partea II punctele 1, 3-6, 8, 9, 
11, 15 și 16.”

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 93 – alineatul 1 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) o «denumire de origine» înseamnă 
o denumire care identifică un produs, 

(a) o «denumire de origine» înseamnă 
denumirea unei regiuni, a unui loc 
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menționat la articolul 92 alineatul (1): specific sau, în cazuri excepționale și 
justificate în mod corespunzător, a unei 
țări, utilizată pentru a descrie un produs, 
menționat la articolul 92 alineatul (1), care 
îndeplinește următoarele cerințe:

Justificare

Amendamentul urmărește restabilirea abordării generale a definiției actuale prin sublinierea 
faptului că un vin cu denumire de origine protejată se bazează pe denumirea unei regiuni sau 
a unui loc specific și că factorii umani sunt inerenți noțiunii de denumire de origine protejată. 
Amendamentul consideră validă propunerea de a flexibiliza utilizarea soiurilor pentru 
producția de vinuri cu denumire de origine protejată.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 93 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) a cărui calitate sau ale cărui 
caracteristici se datorează în principal sau 
exclusiv unui anumit mediu geografic cu 
factorii săi naturali și, atunci când este 
cazul, umani inerenți;

(i) a cărui calitate sau ale cărui 
caracteristici se datorează în principal sau 
exclusiv unui anumit mediu geografic cu 
factorii săi naturali și umani inerenți;

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 96 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Dacă este cazul, Comisia poate 
adopta acte de punere în aplicare de 
suspendare a examinării cererii 
menționate la articolul 97 alineatul (2) 
până la momentul în care o instanță 
națională sau un alt organism național a 
hotărât cu privire la o contestație la o 
cerere de protecție în cazul în care statul 

eliminat
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membru a considerat că sunt îndeplinite 
cerințele în cadrul unei proceduri 
preliminare la nivel național în 
conformitate cu alineatul (5).
Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă fără aplicarea procedurii 
menționate la articolul 229 alineatul (2) 
sau alineatul (3).”;

Justificare

Acest amendament vizează respingerea propunerii Comisiei, care va avea drept efect 
recurgerea excesivă la procedurile judiciare în cadrul sistemului DOC/indicație geografică și 
ar putea bloca întregul sistem, având în vedere timpul necesar derulării procedurilor 
judiciare. Pe lângă crearea unei insecurități juridice pentru operatori, acest lucru contravine 
principiului conform căruia acțiunile în anulare în fața instanțelor naționale sau europene nu 
au efect suspensiv.

Amendamentul 20
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera aa (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 119 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la alineatul (1) se adaugă 
următoarea literă:
„(ga) o declarație nutrițională, care 
poate fi limitată doar la valoarea 
energetică medie;”

Amendamentul 21
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera ab (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 119 – alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) la alineatul (1) se adaugă 
următoarea literă:
„(gb) Etichetarea produselor vitivinicole 
dezalcoolizate a căror tărie alcoolică este 
mai mică de 1,2 % în volume trebuie să 
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includă mențiunile obligatorii prevăzute 
la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 
1169/2011 privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare.”

Amendamentul 22
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera ba (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 119 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se adaugă următorul alineat:
„4a. Valoarea energetică este:
(a) exprimată prin numere și cuvinte 
sau simboluri;
(b) calculată prin utilizarea factorului 
de conversie menționat în anexa XIV la 
Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 privind 
informarea consumatorilor cu privire la 
produsele alimentare;
(c) exprimată per 100 ml. În plus, 
aceasta poate fi exprimată per unitate de 
consum, ușor de recunoscut de 
consumator, cu condiția ca unitatea 
utilizată să fie cuantificată pe etichetă și 
ca numărul de unități din ambalaj să fie 
indicat.
(d) exprimată în valori medii pe baza:
(i) analizei vinului efectuată de 
producător; sau
(ii) a unui calcul pornind de la date 
general stabilite și acceptate pe baza 
valorilor medii ale vinurilor tipice și 
caracteristice.”

Amendamentul 23
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20 – litera aa (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 122 – alineatul 1 – litera b – punctul va (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la alineatul (1) se adaugă 
următorul punct:
„(va) dispoziții privind prezentarea 
informațiilor nutriționale și calcularea 
valorii energetice;”

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 149 – alineatul 2 – litera c

Textul în vigoare Amendamentul

(22a) Articolul 149 alineatul (2) litera 
(c) se modifică după cum urmează:

(c) cu condiția ca, pentru organizația 
de producători respectivă toate condițiile 
următoare să fie îndeplinite: (i) volumul 
total de lapte crud care face obiectul 
negocierilor respective să nu depășească 
3,5 % din producția totală a Uniunii;

„(c) cu condiția ca, pentru organizația 
de producători respectivă toate condițiile 
următoare să fie îndeplinite: (i) volumul 
total de lapte crud care face obiectul 
negocierilor respective să nu depășească 
7,5 % din producția totală a Uniunii;

(ii) volumul de lapte crud care face 
obiectul negocierilor respective și care este 
livrat într-un anumit stat membru să nu 
depășească 33 % din producția națională 
totală a statului membru respectiv; și

(ii) volumul de lapte crud care face 
obiectul negocierilor respective și care este 
livrat într-un anumit stat membru să nu 
depășească 45 % din producția națională 
totală a statului membru respectiv; și

(iii) volumul de lapte crud care face 
obiectul negocierilor respective și care este 
livrat într-un anumit stat membru să nu 
depășească 33 % din producția națională 
totală a statului membru respectiv;

(iii) volumul de lapte crud care face 
obiectul negocierilor respective și care este 
livrat într-un anumit stat membru să nu 
depășească 45 % din producția națională 
totală a statului membru respectiv;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=RO)

Justificare

Operatorii care dețin poziții superioare în lanțul de aprovizionare nu sunt supuși unor 
restricții atât de stricte privind concentrarea și în multe state membre/zone există o 
concentrare semnificativă în ceea ce privește procesatorii, de exemplu. În consecință, 
organizațiile de producători ar trebui să aibă dreptul la un procent mai mare al producției, 
pentru a le oferi mai multă putere în cadrul negocierilor contractuale.
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Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 149 – alineatul 2 – litera c

Textul în vigoare Amendamentul

(22b) La articolul 149 alineatul (2) se 
elimină litera (d)

(d) cu condiția ca fermierii în cauză 
să nu fie membri ai niciunei alte 
organizații de producători care negociază, 
de asemenea, astfel de contracte în 
numele lor; cu toate acestea, statele 
membre pot oferi o derogare de la această 
condiție în cazuri justificate în mod 
corespunzător atunci când fermierii dețin 
două unități de producție separate 
amplasate în arii geografice diferite;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=RO)

Justificare

Membrilor organizațiilor de producători nu ar trebui să li se interzică posibilitatea de a-și 
pune în comun producția în cadrul negocierilor contractuale.

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 149 – alineatul 2 – litera e

Textul în vigoare Amendamentul

(22c) La articolul 149 alineatul (2) se 
elimină litera (e)

(e) cu condiția ca laptele crud să nu 
facă obiectul unei obligații de livrare ce 
decurge din calitatea de membru al unei 
cooperative a fermierului în conformitate 
cu condițiile stabilite în statutele 
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cooperativei sau normele și deciziile 
prevăzute în acestea sau care decurg din 
acestea; și

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=RO)

Justificare

Un procent semnificativ al producției de lapte din Uniune este livrat de membri către 
cooperativele lor. Membrilor cooperativelor nu ar trebui să li se interzică posibilitatea de a-
și pune în comun producția în cadrul negocierilor contractuale.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 152 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22d) la articolul 152 se introduce 
următorul alineat:
„(1a) O organizație de producători 
recunoscută în temeiul alineatului (1) de 
la prezentul articol își poate planifica 
producția, optimiza costurile de producție, 
comercializa produse și negocia contracte 
pentru furnizarea produselor agricole, în 
numele membrilor săi, pentru întreaga lor 
producție sau pentru o parte a acesteia.”

Justificare

Acordurile, practicile și deciziile care fac parte din atribuțiile și obiectivele organizațiilor de 
producători astfel cum au fost definite de legiuitor în OCP și astfel cum a arătat Curtea 
Europeană de Justiție în cauza privind andivele, sunt excluse de la normele în materie de 
concurență. Această excludere rezultă din necesitatea de a realiza sarcinile pe care 
legiuitorul le-a încredințat actorilor cheie în cadrul OCP. Trimiterea la articolul 101 
alineatul (1) se elimină întrucât și-a pierdut relevanța. Acest amendament și amendamentul la 
articolul 206 primul paragraf sunt complementare.
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 152 – alineatul 1 – litera c – punctul viia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22e) la articolul 152 alineatul (1) litera 
(c), se adaugă următorul punct:
„(viia) elaborarea unor inițiative care 
stimulează valorificarea produselor 
secundare și a fluxurilor reziduale;”

Justificare

Pentru a promova economia circulară, ar trebui să se depună eforturi nu numai pentru a 
gestiona și a reduce subprodusele și deșeurile, ci și pentru a căuta soluții inovative de 
valorificare a acestora.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 f (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 157 – alineatul 1 – litera c – punctul viia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22f) la articolul 157 alineatul (1) litera 
(c), se adaugă următorul punct:
„(viia) furnizarea de informații și 
realizarea cercetării necesare inovării, 
raționalizării, ameliorării și ajustării 
producției și, dacă este cazul, a prelucrării 
și a comercializării spre produse mai 
adaptate cerințelor pieței, gusturilor și 
așteptărilor consumatorilor, în special în 
materie de calitate a produselor, inclusiv 
particularitățile produselor cu denumire 
de origine protejată sau cu indicație 
geografică protejată, și de protecție a 
mediului; furnizarea de informații și 
realizarea cercetării necesare inovării, 
raționalizării, ameliorării și ajustării 
producției și, dacă este cazul, a prelucrării 
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și a comercializării spre produse mai 
adaptate cerințelor pieței, gusturilor și 
așteptărilor consumatorilor, în special în 
materie de calitate a produselor, inclusiv 
particularitățile produselor cu denumire 
de origine protejată sau cu indicație 
geografică protejată, și de protecție a 
mediului, a climei și a bunăstării 
animalelor;”

Justificare

La rândul lor, consumatorii au tot mai multe așteptări ca producătorii să depună eforturi 
continue pentru a ameliora bunăstarea animalelor și pentru a preveni și a atenua schimbările 
climatice (de exemplu, eforturi pentru reducerea emisiilor de CO2). Omiterea din listă este 
astfel corectată.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 g (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 157 – alineatul 1 – litera c – punctul xiva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22g) la articolul 157 alineatul (1) litera 
(c), se adaugă următorul punct:
„(xiva)stabilirea unor clauze standard 
pentru compensarea echitabilă a 
costurilor suportate de fermieri pentru 
îndeplinirea cerințelor care depășesc 
obligațiile legale în ceea ce privește 
bunăstarea animalelor, sănătatea 
animalelor, mediul și clima, inclusiv 
metodele de calculare a acestor costuri;”

Justificare

Pe lângă clauzele standard de repartizare a valorii, organizațiile interprofesionale pot stabili 
și clauze standard care să prevadă elemente mai specifice cu privire la conținutul 
contractelor standard actuale pentru a asigura o compensare adecvată, inclusiv modul de 
calculare a compensației rezonabile a costurilor suplimentare legate de fabricarea de 
produse care îndeplinesc cerințe care depășesc obligațiile legale în ceea ce privește 
bunăstarea animalelor, sănătatea animalelor, mediul și clima.
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Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 h (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 157 – alineatul 1 – litera c – punctul xivb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22h) la articolul 157 alineatul (1) litera 
(c), se adaugă următorul punct:
„(xivb)elaborarea unor inițiative care 
stimulează valorificarea produselor 
secundare și a fluxurilor reziduale;”

Justificare

Pentru a promova economia circulară, ar trebui să se poată depune eforturi sporite nu numai 
pentru a gestiona și a reduce subprodusele și deșeurile, ci și pentru a căuta soluții inovative 
de valorificare a acestora.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 i (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 164 – alineatul 4 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22i) la articolul 164 alineatul (4) se 
adaugă următoarea literă:
„(ca) întocmirea de contracte-tip și 
clauze-tip, în special privind repartizarea 
valorii și compensarea echitabilă, 
compatibile cu normele Uniunii”

Justificare

Scopul acestui amendament este de a permite organizațiilor interprofesionale să solicite 
extinderea clauzelor-tip de repartizare a valorii și a clauzelor-tip de compensare echitabilă 
pentru a asigura mai multă transparență în relațiile contractuale din cadrul sectoarelor.
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Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 j (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 188 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22j) la capitolul III, se introduce 
următorul articol:

„Articolul 188a
Produsele agricole și agroalimentare pot 
fi importate din țări terțe numai dacă 
respectă normele și obligațiile de 
producție corespunzătoare celor adoptate, 
în special în domeniul protecției mediului 
și sănătății, pentru aceleași produse 
recoltate în Uniune sau obținute din astfel 
de produse. Comisia poate adopta acte de 
punere în aplicare care stabilesc normele 
de conformitate aplicabile operatorilor în 
ceea ce privește importurile, ținând seama 
de acordurile reciproce încheiate cu țările 
terțe. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 229 alineatul (2). ”

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea II – punctul 18 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Termenul «dezalcoolizat» poate fi 
utilizat împreună cu denumirea 
produselor vitivinicole menționate la 
punctele 1 și 4 - 9, atunci când produsul:

(18) „Vin dezalcoolizat” sau 
„dezalcoolizat” (urmat de denumirea 
categoriei de produse vitivinicole utilizate 
pentru producția sa)” înseamnă un 
produs care:
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Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea II – punctul 18 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) este obținut din vin conform 
definiției de la punctul 1, vin spumant 
conform definiției de la punctul 4, vin 
spumant de calitate conform definiției de 
la punctul 5, vin spumant de calitate de tip 
aromat conform definiției de la punctul 6, 
vin spumos conform definiției de la 
punctul 7, vin petiant conform definiției 
de la punctul 8 sau din vin perlant 
conform definiției de la punctul 9;

(a) nu este protejat de o indicație 
geografică (IG) și este obținut din vin, vin 
nou aflat încă în proces de fermentație, 
vin licoros, vin spumant, vin spumant de 
calitate, vin spumant de calitate de tip 
aromat, vin spumos, vin petiant, vin 
perlant, vin din struguri stafidiți sau vin 
din struguri supracopți;

Justificare

Amendamentul urmărește includerea acestor produse inovatoare în organizarea comună a 
pieței ca o nouă categorie, pentru a permite un anumit grad de flexibilitate la elaborarea 
unor norme mai detaliate cu privire la definirea, prezentarea și procesele de producție 
autorizate ale acestora.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea II – punctul 18 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a fost supus unui tratament de 
dezalcoolizare în conformitate cu 
procedeele precizate în anexa VIII partea I 
secțiunea E; și

(b) a fost supus unui tratament de 
dezalcoolizare în conformitate cu condițiile 
precizate în anexa VIII partea I secțiunea 
E; și

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
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Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea II – punctul 19 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Termenul «parțial dezalcoolizat» 
poate fi utilizat împreună cu denumirea 
produselor vitivinicole menționate la 
punctele 1 și 4 - 9, atunci când produsul:

(19) „«Vin parțial dezalcoolizat» sau 
«parțial dezalcoolizat» (urmat de 
denumirea categoriei de produse 
vitivinicole utilizate pentru producția sa)” 
înseamnă un produs care:

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea II – punctul 19 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) este obținut din vin conform 
definiției de la punctul 1, vin spumant 
conform definiției de la punctul 4, vin 
spumant de calitate conform definiției de 
la punctul 5, vin spumant de calitate de tip 
aromat conform definiției de la punctul 6, 
vin spumos conform definiției de la 
punctul 7, vin petiant conform definiției 
de la punctul 8 sau din vin perlant 
conform definiției de la punctul 9;

(a) nu este protejat de o indicație 
geografică (IG) și este obținut din vin, vin 
nou aflat încă în proces de fermentație, 
vin licoros, vin spumant, vin spumant de 
calitate, vin spumant de calitate de tip 
aromat, vin spumos, vin petiant, vin 
perlant, vin din struguri stafidiți sau vin 
din struguri supracopți;

Justificare

Amendamentul urmărește includerea acestor produse inovatoare în organizarea comună a 
pieței ca o nouă categorie, pentru a permite un anumit grad de flexibilitate la elaborarea 
unor norme mai detaliate cu privire la definirea, prezentarea și procesele de producție 
autorizate ale acestora.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea II – punctul 19 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a fost supus unui tratament de 
dezalcoolizare în conformitate cu 
procedeele precizate în anexa VIII partea I 
secțiunea E; și

(b) a fost supus unui tratament de 
dezalcoolizare în conformitate cu condițiile 
precizate în anexa VIII partea I secțiunea 
E; și

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) la articolul 3 alineatul (1) se 
adaugă următoarea literă:
„(ca) produse vitivinicole aromatizate 
dezalcoolizate:”

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 3 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) La articolul 3 se adaugă următorul 
alineat:
„4a. Produsul vitivinicol aromatizat 
dezalcoolizat este o băutură:
(a) obținută în condițiile specificate la 
alineatele (2), (3) și (4);
(b) care a fost supusă unui tratament 
de dezalcoolizare;
(c) care are o tărie alcoolică 
dobândită mai mică de 0,5 % în volume.”
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 3 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) La articolul 4 se adaugă următorul 
alineat:
„4a. Practicile oenologice definite în 
Regulamentul (UE) nr. 606/2009 al 
Comisiei se aplică produselor vitivinicole 
aromatizate”.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Articolul 5 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) La articolul 5 se adaugă următorul 
alineat:
„5a. Atunci când produsele vitivinicole 
aromatizate sunt destinate exportului, 
statele membre pot permite alte denumiri 
de vânzare decât cele prevăzute în anexa 
II în cazul în care astfel de denumiri de 
vânzare sunt impuse de legislația țării 
terțe în cauză. Aceste mențiuni pot apărea 
în alte limbi decât limbile oficiale ale 
Uniunii.”

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 4 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Articolul 5 – alineatul 5 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) La articolul 5 se adaugă următorul 
alineat: 
„5b. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 33 pentru a modifica anexa II la 
prezentul regulament pentru a lua în 
considerare progresele tehnice, științifice 
și evoluția pieței, sănătatea 
consumatorilor sau nevoia de informare a 
consumatorilor.” 

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 4 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) la articolul 6 alineatul (3), se 
adaugă următorul alineat: 
„3a. Anul de recoltă poate apărea pe 
etichetele produselor, cu condiția ca 
produsul vitivinicol să reprezinte cel puțin 
75 % din volumul total și ca cel puțin 85 
% din strugurii utilizați pentru fabricarea 
acestor produse să fi fost recoltați în anul 
în cauză.” 

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 4 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) Se adaugă un nou articol 7a:
„Articolul 7a

Lista ingredientelor
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1. Lista ingredientelor produselor 
vitivinicole aromatizate se indică pe 
etichetă sau în alt mod decât pe ambalaj 
sau pe etichetă.
2. În cazul în care lista 
ingredientelor este furnizată în alt mod 
decât pe ambalaj sau pe etichetă, 
informațiile sunt accesibile cu ușurință și 
specifice, și separate vizual de conținutul 
de marketing pentru vin.
3. Ingredientele sunt desemnate prin 
denumirea lor specifică. Vinul de bază 
utilizat ar trebui considerat un produs de 
bază unic. În consecință, enumerarea 
ingredientelor sale nu ar trebui să fie 
necesară.
4. Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 33 pentru a specifica în detaliu 
normele privind indicarea listei 
ingredientelor produselor vitivinicole 
aromatizate.”

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 7 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Anexa I – paragraful 1 – litera a – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) în anexa I alineatul (1) litera (a) se 
adaugă următorul punct (iiia):
„(iiia) Băuturi spirtoase (nu mai mult de 
1 % din cantitatea totală).” 

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 7 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Anexa II – secțiunea B – punctul 8
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Textul în vigoare Amendamentul

(7b) Secțiunea B din anexa II punctul 
8 se înlocuiește cu următorul text:

(8) Glühwein „(8) Glühwein

Băutură aromatizată pe bază de vin: Băutură aromatizată pe bază de vin:

– care este obținută exclusiv din vin roșu 
sau din vin alb;

– care este obținută exclusiv din vin roșu 
și/sau din vin alb;

– care este aromatizată în principal cu 
scorțișoară și/sau cuișoare; și

– care este aromatizată în principal cu 
scorțișoară și/sau cuișoare; și

– care are un titru alcoolic volumic 
dobândit de minimum 7 % vol.

– care are un titru alcoolic volumic 
dobândit de minimum 7 % vol.

Fără a se aduce atingere cantităților de apă 
care rezultă din aplicarea punctului 2 din 
anexa I, se interzice adaosul de apă.

Fără a se aduce atingere cantităților de apă 
care rezultă din aplicarea punctului 2 din 
anexa I, se interzice adaosul de apă.

În cazul în care băutura a fost preparată din 
vin alb, denumirea de vânzare „Glühwein” 
trebuie completată prin cuvinte care indică 
vin alb, precum cuvântul „alb”.

În cazul în care băutura a fost preparată din 
vin alb, denumirea de vânzare «Glühwein» 
trebuie completată prin cuvinte care indică 
vin alb, precum cuvântul «alb».”

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 7 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 251/2014
Anexa II a – secțiunea Ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7c) În anexa II se adaugă o nouă 
secțiune:
„Ca. PRODUSE VITIVINICOLE 
AROMATIZATE DEZALCOOLIZATE 
(1) Produs vitivinicol aromatizat 
dezalcoolizat sau produs dezalcoolizat 
(urmat de denumirea produsului 
vitivinicol aromatizat utilizat pentru 
producție) „Produse care respectă 
definiția prevăzută la articolul 3 alineatul 
(5).”
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Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Vinurile introduse pe piață sau 
etichetate înainte de punerea în aplicare a 
dispozițiilor relevante și care nu respectă 
specificațiile din prezentul regulament pot 
fi comercializate până la epuizarea 
stocurilor.

Justificare

Acest amendament vizează vinurile etichetate înainte de intrarea în vigoare a noului 
regulament și, în special, partea din acesta privind noile obligații de etichetare.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 119 alineatul (1) litera (i), 
articolul 119 alineatul (4) și articolul 122 
alineatul (1) litera (b) punctul (vi) se 
aplică de la [cinci ani] de la publicarea 
prezentului regulament.



AD\1175401RO.docx 31/32 PE630.373v02-00

RO

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei 
organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului 
(UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor 
agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind 
definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor 
geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a Regulamentului 
(UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii 
în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii și a Regulamentului 
(UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii 
în favoarea insulelor mici din Marea Egee

Referințe COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD)

Comisie competentă
     Data anunțului în plen

AGRI
11.6.2018

Aviz emis de către
     Data anunțului în plen

ENVI
11.6.2018

Raportor pentru aviz:
     Data numirii

Herbert Dorfmann
10.7.2018

Examinare în comisie 26.11.2018

Data adoptării 29.1.2019

Rezultatul votului final +:
–:
0:

44
7
4

Membri titulari prezenți la votul final Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, 
Catherine Bearder, Ivo Belet, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, 
Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Mark 
Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, 
Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, 
Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, 
Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin 
Kadenbach, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, 
Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory 
Palmer, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John 
Procter, Julia Reid, Michèle Rivasi, Davor Škrlec, Renate Sommer, 
Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final Herbert Dorfmann, Fredrick Federley, Eleonora Forenza, Christophe 
Hansen, Babette Winter, Carlos Zorrinho

Membri supleanți [articolul 200 alineatul 
(2)] prezenți la votul final

José Blanco López, Andor Deli



PE630.373v02-00 32/32 AD\1175401RO.docx

RO

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL
ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

44 +

ALDE : Catherine Bearder, Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, 
Valentinas Mazuronis

ECR: Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha

GUE/NGL : Eleonora Forenza

NI : Zoltán Balczó

PPE: Pilar Ayuso, Ivo Belet, Birgit Collin Langen, Andor Deli, Herbert Dorfmann, José 
Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, 
Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, Giovanni La Via, Peter 
Liese, Miroslav Mikolášik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D: José Blanco López, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam 
Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory 
Palmer, Massimo Paolucci, Pavel Poc, Babette Winter, Damiano Zoffoli, Carlos 
Zorrinho

7 -

EFDD: Julia Reid

VERTS/ALE: Marco Affronte, Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Michèle Rivasi, Davor 
Škrlec

4 0

ECR: John Procter

EFDD : Sylvie Goddyn

ENF : Jean-François Jalkh

PPE : Renate Sommer

Legenda simbolurilor utilizate: 
+ : pentru
- : împotrivă
0 : abțineri


