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Amendamentul 31
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia trebuie să aibă competența de 
a adopta acte delegate în conformitate cu
articolul 290 din tratat pentru a completa 
sau modifica anumite elemente 
neesențiale ale prezentului regulament.
Trebuie să se definească elementele 
asupra cărora se poate exercita această 
competență, precum și condițiile în care 
se va face această delegare.

(4) În vederea asigurării bunei 
funcționări a prezentului regulament,
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui delegată Comisiei în ceea ce 
privește completarea sau modificarea 
anumitor elemente neesențiale ale 
prezentului regulament. Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, ținând cont și de consultarea 
autorităților regionale și locale, a 
regiunilor insulare, slab populate, 
muntoase și a regiunilor ultraperiferice, 
pentru a evita agravarea constrângerilor 
pe care acest tip de regiuni le suferă deja 
în contextul actualei crize. Comisia, 
atunci când pregătește și elaborează acte 
delegate, ar trebui să asigure o 
transmitere simultană, în timp util și 
adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și Consiliu. 

Or. pt
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Amendamentul 32
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 1 - alineatul 1, punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) vin, anexa I partea XII; eliminat

Or. de

Justificare 

În vederea îmbunătățirii și stabilizării funcționării pieței comune a vinurilor, inclusiv a 
strugurilor, musturilor și vinurilor din care rezultă, modificările aduse OCP trebuie să aibă 
loc doar printr-un act de bază. 

Amendamentul 33
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 12 - alineatul 1 - litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) este deschisă pentru carnea de vită și 
mânzat de către Comisie, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare și fără
asistența comitetului prevăzut la 
articolul 323 alineatul (1), în cazul în care, 
într-o perioadă reprezentativă, prețul mediu de 
piață pentru carnea de vită și mânzat dintr-un 
stat membru sau dintr-o regiune a unui stat 
membru, înregistrat pe baza grilei Uniunii de 
clasificare a carcaselor menționate la 
articolul 34 alineatul (1), este sub 1 560 
EUR/tonă.

c) este deschisă pentru carnea de vită și 
mânzat de către Comisie, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare adoptate 
fără aplicarea articolul 323 alineatul (1a), 
în cazul în care, într-o perioadă 
reprezentativă, prețul mediu de piață pentru 
carnea de vită și mânzat dintr-un stat 
membru sau dintr-o regiune a unui stat 
membru, înregistrat pe baza grilei Uniunii 
de clasificare a carcaselor menționate la 
articolul 34 alineatul (1), este sub 1 560 
EUR/tonă, acordând o atenție deosebită 
principiilor coeziunii teritoriale, pentru a 
lua în considerare impactul de pe piețele 
regionale, a căror economie depinde în 
mare măsură de acest tip de produs.

Or. pt



AM\871548RO.doc 5/77 PE467.307v01-00

RO

Amendamentul 34
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 70a (nou) – în subsecțiunea III

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 70a
Modul de calcul al prelevării

Laptele și produsele lactate comercializate 
în conformitate cu articolul 5 litera (h) 
din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 
trebuie luate în considerare pentru 
calculul prelevării în momentul în care 
părăsesc exploatația agricolă situată pe 
teritoriul statului membru sau în 
momentul utilizării lor în scopuri 
comerciale în cadrul exploatației agricole. 
Atunci când laptele sau produsele lactate 
părăsesc exploatația agricolă pentru a fi 
distruse în conformitate cu măsurile 
sanitare adoptate de autoritatea 
competentă a statului membru, cantitățile 
în cauză nu sunt luate în considerare ca 
livrări sau vânzări directe. Cantitățile de 
lapte care părăsesc exploatația agricolă 
pentru a fi tratate sau prelucrate în cadrul 
unui contract se consideră livrări.

Or. fr

Justificare

Întrucât este vorba de un element important, articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 595/2004 de 
stabilire a normelor de aplicare aferente trebuie reintegrat în actul de bază și nu trebuie tratat printr-
un act delegat.
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Amendamentul 35
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

Activitatea cumpărătorului este supusă 
unei aprobări prealabile de către statul 
membru potrivit criteriilor care urmează a 
fi stabilite de către Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în temeiul 
articolului 80 alineatul (1) litera (f).

1. Activitatea cumpărătorului este supusă 
unei aprobări prealabile de către statul 
membru.

2. Fără a aduce atingere unor norme mai 
stricte stabilite de statul membru în cauză, 
cumpărătorul trebuie, pentru a fi 
autorizat:
a) să își justifice calitatea de comerciant 
din punct de vedere al dispozițiilor 
naționale;
b) să aibă un sediu în statul membru în 
cauză, unde contabilitatea „stocurilor”, 
registrele și celelalte documente prevăzute 
la articolul 24 alineatul (2) din 
Regulamentul (CE) nr. 595/20041 pot fi 
consultate de autoritatea competentă;
c) să se angajeze să țină la zi 
contabilitatea „stocurilor”, registrele și 
celelalte documente prevăzute la articolul 
24 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 
nr. 595/2004;
d) să se angajeze să transmită autorității 
competente a statului membru în cauză 
cel puțin o dată pe an deconturile și 
declarațiile prevăzute la articolul 8 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr.
595/2004.
3. Fără a aduce atingere sancțiunilor 
prevăzute de statul membru în cauză, 
autorizația se retrage în cazul în care 
condițiile enunțate la alineatul (2) 
literele a) și b) nu mai sunt îndeplinite.
____________
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1 Regulamentul (CE) nr. 595/2004 al 
Comisiei din 30 martie 2004 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de 
stabilire a unei prelevări în sectorul 
laptelui și al produselor lactate (JO L 94 
din 31.3.2004, p. 22).

Or. fr

Justificare

Întrucât este vorba de un element important, articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 595/2004 de 
stabilire a normelor de aplicare aferente privind autorizarea cumpărătorilor trebuie reintegrat în 
actul de bază și nu trebuie tratat printr-un act delegat.

Amendamentul 36
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 75a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 75a
Obligațiile producătorilor

Producătorul se asigură că cumpărătorul 
căruia îi livrează este autorizat. Statele 
membre prevăd sancțiuni în cazul 
livrărilor către un cumpărător 
neautorizat.

Or. fr

Justificare

Întrucât este vorba de un element important, articolul 24 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 595/2004 de stabilire a normelor de aplicare aferente privind obligațiile producătorilor trebuie 
reintegrat în actul de bază și nu trebuie tratat printr-un act delegat. 
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Amendamentul 37
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 96

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 96 eliminat
Competențe delegate

1. Pentru a evita o creștere a potențialului 
de producție, Comisia poate, prin 
intermediul unor acte delegate,
(a) să întocmească o listă de cazuri în 
care defrișarea nu generează drepturi de 
replantare;
(b) să adopte norme privind transferul 
drepturilor de plantare între rezerve;
(c) să interzică comercializarea vinului 
sau a produselor vitivinicole destinate în 
exclusivitate consumului de către familia 
viticultorului.
2. Pentru a asigura tratamentul egal al 
producătorilor care procedează la 
defrișări, Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte delegate, norme 
destinate să asigure eficacitatea 
defrișărilor atunci când se acordă 
drepturi de replantare.
3. În vederea protejării fondurilor 
Uniunii, precum și a identității, a 
provenienței și a calității vinurilor 
Uniunii, Comisia poate, prin intermediul 
unor acte delegate:
(a) să prevadă înființarea unei bănci 
analitice de date izotopice care să 
contribuie la depistarea fraudelor și care 
să fie concepută pe baza eșantioanelor 
colectate de statele membre, precum și 
norme privind băncile de date ale statelor 
membre;
(b) să adopte norme privind organismele 
de control și asistența reciprocă între 
acestea;
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(c) să adopte norme privind utilizarea în 
comun a constatărilor statelor membre;
(d) să adopte norme privind tratarea 
sancțiunilor în cazul situațiilor 
excepționale.

Or. de

Amendamentul 38
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

c) să interzică comercializarea vinului sau 
a produselor vitivinicole destinate în 
exclusivitate consumului de către familia 
viticultorului.

c) să adopte normele referitoare la vin sau 
la produsele vitivinicole destinate în 
exclusivitate consumului de către familia 
viticultorului.

Or. fr

Justificare

Astfel cum a fost elaborat, articolul nu ar mai permite producția de vin pentru consumul 
familial, care este autorizat în prezent de legislația comunitară.

Amendamentul 39
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 97

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, toate 
măsurile care se impun referitor la 

Comisia adoptă normele la prezenta 
subsecțiune, care cuprind următoarele:



PE467.307v01-00 10/77 AM\871548RO.doc

RO

prezenta subsecțiune, inclusiv norme cu 
privire la: 
(a) acordarea de drepturi de plantare 
nouă, inclusiv obligațiile de înregistrare și 
de comunicare;

(a) dispoziții în vederea evitării 
împovărării administrative excesive la 
aplicarea prezentei subsecțiuni;

(b) transferul drepturilor de replantare, 
inclusiv coeficientul de reducere;

(b) coexistența podgoriilor în articolul 91 
alineatul (2);

(c) registrele care trebuie ținute de statele 
membre și comunicările către Comisie, 
inclusiv eventuala alegere a unui sistem 
de rezervă;

(c) aplicarea coeficientului de reducere 
conform articolului 93 alineatul (5). 

(d) acordarea drepturilor de plantare din 
rezervă;
(e) controalele care trebuie efectuate de 
statele membre și informațiile pe care 
acestea trebuie să le comunice Comisiei 
referitor la respectivele controale;

(f) comunicarea, de către statele membre, 
a intenției de a aplica articolul 89 
alineatul (5) pe teritoriul lor.

Or. de

Amendamentul 40
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 101 - alineatul 2

Textul propus de către Comisie Amendamentul

2. Măsurile cu privire la stabilirea valorii 
ajutorului sunt luate de Consiliu în 
conformitate cu articolul 43 alineatul (3) 
din tratat.

2. Valoarea ajutorului menționat la 
alineatul (1) se stabilește de către Comisie 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu
articolul 321 alineatul (1a), luându-se în
considerare prețul de referință al laptelui 
praf degresat, stabilit la articolul 8 
alineatul (1) litera (e)subpunctul (ii) și 
evoluția situației pieței din sectorul 
laptelui degresat și al laptelui praf 
degresat. Trebuie avute în vedere măsuri 
de sprijinire a produselor agricole din 
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regiunile ultraperiferice, care ar trebui să 
țină cont de modificările propuse de 
prezentul regulament. 

Or. pt

Amendamentul 41
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 108a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 108a (nou)
Produsele eligibile

1. Statele membre pot plăti ajutorul 
pentru produsele eligibile menționate în 
anexa I la Regulamentul (CE) 
nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 
de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al 
Consiliului în ceea ce privește acordarea 
de ajutoare comunitare pentru furnizarea 
laptelui și a anumitor produse lactate 
elevilor din instituțiile școlare1. Statele 
membre pot aplica standarde mai stricte 
în ceea ce privește respectarea cerințelor 
pe care trebuie să le îndeplinească 
produsele eligibile specificate în anexa I 
la Regulamentul (CE) nr. 657/2008. 
2. În departamentele franceze de peste 
mări, laptele cu aromă de ciocolată sau cu 
alte arome, menționat în anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 657/2008, poate fi 
lapte reconstituit.
3. Statele membre pot autoriza 
adiționarea a maximum 5 miligrame de 
fluor per kilogram la produsele din 
categoria I. 
4. Ajutorul se acordă pentru produsele 
menționate în anexa I la Regulamentul 
(CE) nr. 657/2008 numai dacă acestea 
respectă cerințele Regulamentului (CE) 
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nr. 852/2004 și ale Regulamentului (CE) 
nr. 853/2004, în special cerințele privind 
prepararea într-o unitate autorizată, 
precum și cele privind marcajul de 
identificare specificat în secțiunea I a 
anexei II la Regulamentul (CE) nr. 
853/2004. 
________________
1 JO L 183, 11.7.2008, p. 17.

Or. fr

Justificare

Deoarece reprezintă un element structural al ajutorului, produsele eligibile pentru ajutor pentru 
furnizarea de produse lactate elevilor trebuie să fie incluse în actul de bază. (reluarea articolului 3 și 
a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 657/2008 de stabilire a normelor de aplicare aferente).

Amendamentul 42
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 108b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 108b
Condiții de acordare a ajutorului

1. Beneficiarii ajutorului sunt elevii care 
frecventează regulat o instituție școlară 
aparținând uneia dintre următoarele 
categorii: grădinițe sau alte instituții de 
învățământ preșcolar, școli primare și 
gimnaziale, administrate sau recunoscute 
de autoritatea competentă a statului 
membru. 
Beneficiarii nu beneficiază de ajutor 
decât în zilele de școală. Numărul total de 
zile de școală, excluzând vacanțele, se 
notifică de către autoritatea școlară sau 
de către instituția școlară autorității 
competente a statului membru și, după 
caz, solicitantului ajutorului. 
Elevii nu beneficiază de ajutor pe 
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perioada șederii în tabere de vacanță.
2. Ajutorul poate fi solicitat de: 
a) o instituție școlară;
b) o autoritate școlară, pentru produsele 
distribuite elevilor din aria sa de 
competență; 
c) furnizorul produselor, în cazul în care 
statul membru prevede acest lucru; 
d) o organizație care acționează în 
numele uneia sau al mai multor instituții 
școlare sau autorități școlare și care este 
special constituită în acest scop, în cazul 
în care statul membru prevede acest 
lucru. 
3. Solicitanții de ajutor trebuie să fie 
autorizați în acest sens de către 
autoritatea competentă a statului membru 
în care se găsește instituția școlară căreia 
îi sunt furnizate produsele.

Or. fr

Justificare

Deoarece reprezintă un element structural al ajutorului, condițiile de acordare a ajutorului 
pentru furnizarea de produse lactate elevilor trebuie să fie incluse în actul de bază (reluarea 
articolelor 2, 5 alineatul (3), 6 alineatul (2) și 7 din Regulamentul (CE) nr. 657/2008).

Amendamentul 43
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 109 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a ține seama de evoluția 
tendințelor consumului de produse lactate 
și de inovațiile și progresele observate pe 
piața acestor produse, Comisia stabilește, 
prin intermediul unor acte delegate, 
produsele menționate la articolul 108 

eliminat
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alineatul (1).

Or. fr

Justificare

Deoarece reprezintă un element structural al ajutorului, produsele eligibile pentru ajutor 
pentru furnizarea de produse lactate elevilor trebuie să fie incluse în actul de bază.

Amendamentul 44
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 109 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru ca beneficiarii și solicitanții 
adecvați să poată avea dreptul la ajutorul 
menționat la articolul 108 alineatul (1), 
Comisia adoptă, prin intermediul unor acte 
delegate, condițiile de acordare a 
ajutorului. 

2. Pentru ca beneficiarii și solicitanții 
adecvați să poată avea dreptul la ajutorul 
menționat la articolul 108 alineatul (1), 
Comisia adoptă, prin intermediul unor acte 
delegate, condițiile de acordare a 
ajutorului. 

Pentru a se asigura că solicitanții își 
respectă obligațiile, Comisia adoptă, prin 
intermediul unor acte delegate, măsuri de 
prevenire a fraudei și a neregulilor, 
inclusiv:

Pentru a se asigura că solicitanții își 
respectă obligațiile, Comisia adoptă, prin 
intermediul unor acte delegate, constituirea 
unei garanții de executare în cazul virării 
unui avans din ajutor.

(a) suspendarea dreptului de a participa 
la regimul de ajutor,
(b) constituirea unei garanții de executare 
în cazul virării unui avans din ajutor și 

(c) aplicarea de sancțiuni pentru a 
descuraja comportamentul fraudulos.

Or. fr

Justificare

Din motive de claritate juridică, competențele de aplicare conferite Comisiei cu privire la 
sancțiuni ar trebui să fie regrupate în articole orizontale. Principiul sancționării trebuie 
astfel consacrat într-un articol ad hoc și o serie de sancțiuni orizontale precizează ulterior 
acest principiu.
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Amendamentul 45
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 111

Textul propus de Comisie Amendamentul

Uniunea finanțează o plată către 
organizațiile de producători din sectorul 
hameiului recunoscute în conformitate cu 
articolul 209, în vederea finanțării 
obiectivelor menționate la respectivul 
articol.

1. Uniunea finanțează o plată către 
organizațiile de producători din sectorul 
hameiului recunoscute în conformitate cu 
articolul 209, în scopul finanțării 
obiectivelor menționate la respectivul 
articol și care se ridică pentru Germania 
la 2 277 000 EUR pe an.

2. Pentru Germania, fondurile Uniunii 
alocate pentru plata organizațiilor de 
producători menționate la alineatul (1) se 
ridică la 2 277 000 EUR pe an.

2. Suma plătibilă fiecărei organizații de 
producători se calculează proporțional, pe 
baza suprafețelor cultivate cu hamei, 
eligibile, ale membrilor lor. Suprafețele 
cultivate cu hamei, eligibile, din 
Germania sunt cele care la momentul 
depunerii cererilor sunt plantate cu o 
densitate uniformă de cel puțin 1 500 de 
plante pe hectar în caz de dublă arăcire 
sau de cel puțin 2 000 de plante pe hectar 
în caz de arăcire simplă.
3. Înainte de efectuarea plății, autoritatea 
națională competentă efectuează 
verificări administrative privind toate 
cererile de ajutor, care cuprind verificări 
încrucișate ale suprafețelor eligibile 
declarate, printre altele, cu ajutorul 
datelor din sistemul integrat de 
administrare și control, prevăzut în 
obiectivele din titlul II capitolul 4 din 
Regulamentul (CE) nr. 73/2009.
4. În plus se efectuează controale la fața 
locului la fiecare organizație de 
producători, acoperind cel puțin 5 % din 
ajutorul care urmează a fi acordat. Se 
poate trimite o înștiințare prealabilă 
privind aceste controale la fața locului, cu 
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condiția ca această înștiințare să nu 
compromită obiectivul controlului.
5. În cazul unei plăți nejustificate, se 
aplică mutatis mutandis articolul 80 din 
Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 al 
Comisiei. 

Or. de

Amendamentul 46
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 112

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a se asigura că ajutoarele finanțează 
realizarea obiectivelor prevăzute la 
articolul 209, Comisia poate să adopte, prin 
intermediul unor acte delegate, norme cu 
privire la:

Pentru a se asigura că ajutoarele finanțează 
realizarea obiectivelor prevăzute la 
articolul 209, Comisia poate să adopte, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare măsurile care se impun cu privire 
la prezenta secțiune:

(a) cererile de ajutor, inclusiv norme 
privind termenele limită și documentele 
aferente;

(a) plata ajutorului;

(b) dreptul la ajutor, inclusiv norme 
privind suprafețele cultivate cu hamei 
eligibile și calcularea sumelor plătibile 
fiecărei organizații de producători;

(b) procedura de efectuare a cererilor 
pentru ajutor, inclusiv normele privind 
termenele și documentele însoțitoare;

(c) sancțiunile aplicabile în cazul plăților 
neîntemeiate.

(c) efectuarea controalelor.

Or. de
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Amendamentul 47
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 118

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competențe delegate Finanțarea planurilor de recunoaștere
Pentru a asigura o utilizare eficientă și 
orientată a ajutoarelor în favoarea 
grupurilor de producători din sectorul 
fructelor și al legumelor, Comisia adoptă, 
prin intermediul unor acte delegate, 
norme cu privire la: 

1. Plafoanele maxime ale ajutoarelor 
prevăzute la articolul 117 alineatul (3) 
sunt reduse la jumătate pentru partea 
producției comercializate care depășește 
1 000 000 EUR.

(a) finanțarea planurilor de recunoaștere 
ale grupurilor de producători;

2. Ajutorul menționat la 
articolul 117 alineatul (1) litera a) este 
supus, pentru fiecare grupare de 
producători, unui plafon de 100 000 EUR 
pe perioadă anuală.

(b) pragurile și plafoanele ajutoarelor și 
intensitatea cofinanțării din partea 
Uniunii;
(c) baza de calcul a ajutoarelor, inclusiv 
valoarea producției comercializate a unui 
grup de producători;

3. Atunci când o perioadă de aplicare nu 
corespunde unui an calendaristic complet, 
plafoanele prevăzute la alineatul (2) sunt 
reduse proporțional.

(d) eligibilitatea grupurilor de 
producători;

4. Ajutorul prevăzut la 
articolul 117 alineatul (1) este acordat:

(e) principalele activități ale unui grup de 
producători;

(a) în tranșe anuale sau semestriale la 
sfârșitul fiecărei perioade anuale sau 
semestriale de aplicare a planului de 
recunoaștere sau

(f) conținutul, prezentarea și aprobarea 
planurilor de recunoaștere; 

(b) în tranșe care acoperă o parte a unei 
perioade anuale dacă planul a început în 
cursul unei perioade anuale sau dacă 
recunoașterea a fost acordată înainte de 
sfârșitul perioadei anuale. 

(g) condițiile în care grupurile de 
producători pot solicita modificări ale 
planurilor de recunoaștere;

Pentru a calcula valoarea tranșelor, 
statele membre se pot baza pe producția 
comercializată într-o altă perioadă de 
timp decât cea pentru care este plătită 
tranșa, dacă acest lucru se justifică prin 
motive de control. Diferența între aceste 
perioade este inferioară perioadei pentru 
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care este plătită tranșa. 
(h) ajutoare pentru investiții; 5. Cursul de schimb aplicabil sumelor 

prevăzute la alineatele (1) și (2) este 
ultimul curs de schimb publicat de Banca 
Centrală Europeană înainte de prima zi a 
perioadei pentru care sunt acordate 
ajutoarele în cauză.

(i) fuzionarea grupurilor de producători și 
continuitatea ajutoarelor. 

Or. fr

Justificare

Finanțarea, baza de calcul a ajutorului, pragul și plafoanele ajutorului și gradul de cofinanțare, 
precum și eligibilitatea grupurilor de producători constituie elemente structurale ale ajutorului și, ca 
atare, trebuie să respecte actul de bază [în cazul de față, prevederile articolului 118 litera (a)]. 
Celelalte componente care țin de gestionarea directă a grupurilor de producători intră sub incidența 
unei aplicări uniforme a dreptului, așadar, a actelor de punere în aplicare.

Amendamentul 48
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 118a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 118a
Contribuția financiară a Uniunii

1. Contribuția Uniunii la ajutoarele 
menționate la 
articolul 117 alineatul (1) litera (a) este 
stabilită după cum urmează: 
(a) 75 % în regiunile care pot beneficia de 
obiectivul „de convergență” și
(b) 50 % în celelalte regiuni.
Ajutorul rămas este acordat ca plată 
forfetară de statul membru. Solicitarea 
ajutorului nu trebuie să conțină, în mod 
obligatoriu, acte doveditoare privind 
utilizarea ajutorului. 
2. Contribuția Uniunii la ajutoarele 
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menționate la 
articolul 117 alineatul (1) litera (b), 
exprimată în subvenții de capital sau în 
valoarea echivalentă de subvenții de 
capital, nu depășește, în raport cu 
costurile eligibile ale investițiilor:
(a) 50 % în regiunile care pot beneficia de 
obiectivul „de convergență” și
(b) 30 % în celelalte regiuni.
3. Statele membre în cauză se angajează 
să participe la finanțarea costurilor de 
investiții cu cel puțin 5 % din costurile 
eligibile.
Participarea beneficiarilor ajutorului la 
finanțarea costurilor eligibile ale 
investițiilor este de cel puțin:
(a) 25 % în regiunile care pot beneficia de 
obiectivul „de convergență” și
(b) 45 % în celelalte regiuni.

Or. fr

Justificare

Finanțarea, baza de calcul a ajutorului, pragul și plafoanele ajutorului și gradul de 
cofinanțare, precum și eligibilitatea grupurilor de producători constituie elemente structurale 
ale ajutorului și, ca atare, trebuie să respecte actul de bază [în cazul de față, prevederile 
articolului 118 litera (b)]. Celelalte componente care țin de gestionarea directă a grupurilor 
de producători intră sub incidența unei aplicări uniforme a dreptului, așadar, a actelor de 
punere în aplicare.

Amendamentul 49
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 118b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 118b
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Valoarea producției comercializate
1. Prevederile articolului 126b se aplică 
mutatis mutandis grupurilor de 
producători.
2. În caz de scădere a valorii producției 
comercializate din motive justificate în 
mod corespunzător pe lângă statul 
membru și care nu țin de 
responsabilitatea și controlul grupului de 
producători, valoarea producției 
comercializate trebuie să fie cel puțin 
egală cu 65 % din valoarea declarată în 
solicitarea sau solicitările de ajutor 
precedente, verificate de statul membru, 
pentru perioada anuală cea mai recentă 
și, în caz contrar, din valoarea declarată 
inițial în planul de recunoaștere autorizat.
3. Valoarea producției este calculată în 
conformitate cu legislația aplicabilă în 
cursul perioadei pentru care se solicită 
asistența.

Or. fr

Justificare

Finanțarea, baza de calcul a ajutorului, pragul și plafoanele ajutorului și gradul de 
cofinanțare, precum și eligibilitatea grupurilor de producători constituie elemente structurale 
ale ajutorului și, ca atare, trebuie să respecte actul de bază [în cazul de față, prevederile 
articolului 118 litera (c)]. Celelalte componente care țin de gestionarea directă a grupurilor 
de producători intră sub incidența unei aplicări uniforme a dreptului, așadar, a actelor de 
punere în aplicare.

Amendamentul 50
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 118c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 118c
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Eligibilitatea grupurilor de producători
Statele membre evaluează eligibilitatea 
grupurilor de producători pentru a 
beneficia de ajutor în temeiul prezentului 
regulament, cu scopul de a stabili dacă 
acordarea unui ajutor este justificată în 
mod corespunzător, având în vedere 
condițiile și data unei eventuale acordări 
anterioare a unui ajutor public 
organizațiilor sau grupurilor de 
producători din care provin membrii 
grupurilor de producători în cauză, 
precum și eventualele transferuri ale 
membrilor între organizații de 
producători și grupuri de producători.

Or. fr

Justificare

Finanțarea, baza de calcul a ajutorului, pragul și plafoanele ajutorului și gradul de cofinanțare, 
precum și eligibilitatea grupurilor de producători constituie elemente structurale ale ajutorului și, ca 
atare, trebuie să respecte actul de bază [în cazul de față, prevederile articolului 118 litera (d)]. 
Celelalte componente care țin de gestionarea directă a grupurilor de producători intră sub incidența 
unei aplicări uniforme a dreptului, așadar, a actelor de punere în aplicare.

Amendamentul 51
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 119 - literele d - e - f - g - h(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) principalele activități ale unui grup de 
producători;
(e) conținutul, prezentarea și aprobarea 
planurilor de recunoaștere; 
(f) condițiile în care grupurile de 
producători pot solicita modificări ale 
planurilor de recunoaștere;
(g) ajutoare pentru investiții; 
(h) fuzionarea grupurilor de producători 
și continuitatea ajutoarelor. 
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Or. fr

Justificare

Finanțarea, baza de calcul a ajutorului, pragul și plafoanele ajutorului și gradul de 
cofinanțare, precum și eligibilitatea grupurilor de producători constituie elemente structurale 
ale ajutorului și, ca atare, trebuie să respecte actul de bază. Celelalte componente [în cazul 
de față, prevederile articolului 118 literele (e-i)] care țin de gestionarea directă a grupurilor 
de producători intră sub incidența unei aplicări uniforme a dreptului, așadar, a actelor de 
punere în aplicare.

Amendamentul 52
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 126

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competențe delegate Finanțarea fondurilor operaționale
Pentru a sprijini în mod eficient, orientat 
și durabil grupurile de producători din 
sectorul fructelor și legumelor, Comisia 
poate adopta, prin intermediul unor acte 
delegate, norme cu privire la: 

Contribuțiile financiare la fondul 
operațional prevăzut la articolul 120 
alineatul (1) sunt definite de organizația 
producătorilor.

(a) fondurile operaționale și programele 
operaționale, inclusiv norme privind: 

Toți producătorii au posibilitatea de a 
beneficia de fondul operațional și de a 
participa în mod democratic la deciziile 
privind utilizarea resurselor organizației 
producătorilor și a contribuțiilor 
financiare la fondul operațional.

i) finanțarea și utilizarea fondurilor 
operaționale;
ii) conținutul, aprobarea și modificarea 
programelor operaționale;
iii) eligibilitatea măsurilor, a acțiunilor 
sau a cheltuielilor din cadrul unui 
program operațional și normele naționale 
complementare în acest sens; 
iv) raportul dintre programele 
operaționale și programele de dezvoltare 
rurală;
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v) programele operaționale parțiale;
vi) monitorizarea și evaluarea 
programelor operaționale;
b) cadrul național și strategia națională 
pentru programele operaționale, inclusiv 
norme privind:
i) structura și conținutul unui cadru 
național și al unei strategii naționale;
ii) monitorizarea, evaluarea și 
comunicările în ceea ce privește cadrul 
național și strategiile naționale;
c) ajutorul financiar al Uniunii, inclusiv 
norme privind: 
i) baza de calcul a ajutorului financiar al 
Uniunii, în special valoarea producției 
comercializate a unei organizații de 
producători;
ii) perioadele de referință aplicabile 
pentru calcularea ajutorului;
iii) reducerea drepturilor la ajutor 
financiar în caz de depunere cu întârziere 
a cererilor de ajutor;
iv) constituirea și reținerea garanțiilor în 
cazul plăților în avans;
d) măsurile de prevenire și de gestionare a 
crizelor, inclusiv norme privind:
i) selectarea măsurilor de prevenire și de 
gestionare a crizelor; 
ii) definiția retragerii de pe piață;
iii) destinația produselor retrase;
iv) ajutorul maxim pentru retragerile de 
pe piață;
v) notificarea în prealabil în caz de 
retragere de pe piață;
vi) calcularea volumului producției 
comercializate în cazul retragerilor; 
vii) afișarea emblemei europene pe 
ambalajul produselor pentru distribuire 
gratuită;
viii) condițiile referitoare la destinatarii 
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produselor retrase;
ix) definirea recoltării înainte de coacere 
și a nerecoltării;
x) condițiile de aplicare a măsurilor de 
recoltare înainte de coacere și de 
nerecoltare;
xi) obiectivele asigurării recoltelor;
xii) definirea noțiunii de fenomen climatic 
cu efecte adverse;
xiii) condițiile pentru cofinanțarea 
costurilor administrative legate de 
constituirea unor fonduri mutuale;
e) ajutorul financiar național, inclusiv 
norme privind:
i) gradul de organizare a producătorilor;
ii) modificarea programelor operaționale;
iii) reducerea drepturilor la ajutor 
financiar în caz de depunere cu întârziere 
a cererilor de ajutor financiar;
iv) constituirea, eliberarea și reținerea 
garanțiilor în cazul plăților în avans;
v) nivelul maxim al rambursării 
ajutorului financiar național de către 
Uniune.

Or. fr

Justificare

Finanțarea, baza de calcul a ajutorului, pragul și plafoanele ajutorului și gradul de 
cofinanțare, precum și eligibilitatea fondurilor operaționale și a programelor operaționale 
constituie elemente structurale ale ajutorului și, ca atare, trebuie să respecte actul de bază 
[în cazul de față, prevederile articolului 126 litera (a) punctul (i)]. Celelalte componente care 
țin de gestionarea directă a grupurilor de producători intră sub incidența unei aplicări 
uniforme a dreptului, așadar, a actelor de punere în aplicare. În plus, în ceea ce privește 
alineatul (3) litera (c) punctul (iii), din motive de claritate juridică, competențele de aplicare 
conferite Comisiei cu privire la sancțiuni ar trebui să fie regrupate în articole orizontale. 
Principiul sancționării trebuie astfel consacrat într-un articol ad hoc, iar o serie de sancțiuni 
orizontale precizează ulterior acest principiu.



AM\871548RO.doc 25/77 PE467.307v01-00

RO

Amendamentul 53
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 126a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 126a
Eligibilitatea măsurilor, a acțiunilor sau a 

cheltuielilor din cadrul unui program 
operațional

1. Statele membre stabilesc în strategiile 
naționale procentele maxime de fonduri 
care pot fi utilizate pentru orice măsură 
individuală și/sau tip de acțiune și/sau 
cheltuială pentru a garanta un echilibru 
corespunzător între diferitele măsuri.
2. Statele membre pot adopta dispoziții 
suplimentare față de cele din 
Regulamentul (CE) nr. 1182/2007 și din 
prezentul regulament privind eligibilitatea 
măsurilor, a acțiunilor sau a cheltuielilor 
în cadrul programelor operaționale.

Or. fr

Justificare

Finanțarea, baza de calcul a ajutorului, pragul și plafoanele ajutorului și gradul de 
cofinanțare, precum și eligibilitatea fondurilor operaționale și a programelor operaționale 
constituie elemente structurale ale ajutorului și, ca atare, trebuie să respecte actul de bază 
[în cazul de față, prevederile articolului 126 litera (a) punctul (iii)]. Celelalte componente 
care țin de gestionarea directă a grupurilor de producători intră sub incidența unei aplicări 
uniforme a dreptului, așadar, a actelor de punere în aplicare.
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Amendamentul 54
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 126b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 126b
Valoarea producției comercializate a unei 

organizații de producători
1. În sensul prezentului capitol, valoarea 
producției comercializate a unei 
organizații de producători se calculează 
pe baza producției membrilor organizației 
pentru care organizația de producători 
este recunoscută.
2. Valoarea producției comercializate 
include producția membrilor care se 
alătură sau părăsesc organizația de 
producători. Statele membre stabilesc 
condițiile necesare pentru a evita dubla 
contabilizare. 
3. Valoarea producției comercializate nu 
include valoarea fructelor și a legumelor 
transformate sau a oricărui alt produs 
care nu aparține sectorului fructelor și 
legumelor.
Cu toate acestea, valoarea producției 
comercializate a fructelor și a legumelor 
destinate transformării, care au fost 
transformate într-unul dintre fructele sau 
legumele transformate menționate în 
partea X a anexei I sau în orice alt produs 
agricol menționat în prezentul articol și 
descris mai exact în anexa VIa, de către o 
organizație de producători, o asociație a 
organizațiilor de producători sau de 
producătorii și cooperativele care sunt 
membri, sau de sucursale, astfel cum este 
descris la alineatul (7) din prezentul 
articol, ele însele sau prin externalizare, 
se calculează aplicând la valoarea 
facturată a acestor produse transformate 
o rată fixă exprimată ca procent.
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Rata forfetară se ridică la:
a) 53 % pentru sucul de fructe;
b) 73 % pentru sucurile concentrate;
c) 77 % pentru pasta de tomate;
d) 62 % pentru fructele și legumele 
congelate;
e) 48 % pentru fructele și legumele în 
conserve;
f) 70 % pentru ciupercile în conservă, de 
tipul Agaricus;
g) 81 % pentru fructele conservate în mod 
provizoriu în apă sărată;
h) 81 % pentru fructele uscate;
i) 27 % pentru celelalte fructe și legume 
transformate;
j) 12 % pentru ierburile aromatice 
transformate;
k) 41 % pentru boia. 
4. Statele membre pot permite 
organizațiilor de producători să includă 
valoarea subproduselor în valoare 
producției comercializate.
5. Valoarea producției comercializate 
include valoarea retragerilor de pe piață, 
în temeiul 
articolului 10 alineatul (4) literele (a) și 
(b) din Regulamentul (CE) nr. 1182/2007, 
evaluată la prețul mediu al produselor 
comercializate de organizația de 
producători în cursul anului precedent. 
6. Numai producția membrilor 
organizației de producători comercializată 
de organizația de producători în sine este 
luată în considerare în valoarea 
producției comercializate. Producția 
membrilor organizației de producători 
comercializată de o altă organizație de 
producători desemnată de propria 
organizație de producători, în 
conformitate cu 
articolul 213 alineatul (2) literele (b) 
și (c), este luată în considerare în 
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valoarea producției comercializate a celei 
de a doua organizații de producători.
7. Producția comercializată de fructe și 
legume trebuie facturată în etapa de 
„ieșire din organizația de producători”, 
dacă este cazul, ca produs menționat în 
partea IX a anexei I, pregătite și 
ambalate, fără:
a) TVA;
b) costurile de transport intern în caz de 
distanță importantă între punctele 
centralizate de colectare sau de ambalare 
și punctul de distribuție al organizației de 
producători.
În sensul primului paragraf litera (b), 
statele membre fixează reducerile care 
urmează să fie aplicate valorii facturate a 
produselor în diferitele etape ale livrării și 
ale transportului.
8. Valoarea producției comercializate 
poate fi calculată, de asemenea, în etapa 
ieșirii din sucursală, pe aceeași bază ca 
cea prevăzută la alineatul (6), cu condiția 
ca cel puțin 90 % din capitalul sucursalei 
să fie deținut:
a) de către organizația de producători sau 
asociația organizațiilor de producători 
sau
b) sub rezerva autorizării de către statul 
membru, de cooperative membre ale 
organizațiilor de producători sau de 
asociațiile organizațiilor de producători, 
în cazul în care contribuie la realizarea 
obiectivelor enumerate la 
articolul 3 alineatul (1) litera (b) și 
litera (c) din Regulamentul (CE) 
nr. 1182/2007.
9. În cazul în care producția suferă un 
declin ca urmare a fenomenelor climatice, 
a bolilor animale sau vegetale sau a 
infestărilor cu dăunători, orice 
despăgubire a asigurării primite din 
aceste motive în conformitate cu măsurile 
de asigurare a recoltelor prevăzute la 
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capitolul III secțiunea 6 sau cu măsurile 
echivalente gestionate de organizația de 
producători, poate fi inclusă în valoarea 
producției comercializate.

Or. fr

Justificare

Finanțarea, baza de calcul a ajutorului, pragul și plafoanele ajutorului și gradul de 
cofinanțare, precum și eligibilitatea fondurilor operaționale și a programelor operaționale 
constituie elemente structurale ale ajutorului și, ca atare, trebuie să respecte actul de bază 
[aici, prevederile articolului 126 litera (c) punctul (i)]. Celelalte componente care țin de 
gestionarea directă a grupurilor de producători intră sub incidența unei aplicări uniforme a 
dreptului, așadar, a actelor de punere în aplicare.

Amendamentul 55
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 126c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 126c
Ajutorul maxim pentru retragerile de pe 

piață
1. Sprijinul pentru retragerile de pe piață, 
care include participarea Uniunii și 
participarea organizației de producători, 
nu depășește valoarea stabilită în anexa X 
pentru fiecare dintre produsele 
menționate în această anexă. Pentru 
celelalte produse, statele membre stabilesc 
valori maxime ale sprijinului.
2. Retragerile de pe piață nu depășesc 5 % 
din volumul producției comercializate a 
oricărui produs dat de către orice
organizație de producători dată. Cu toate 
acestea, acest procent nu ține cont de 
cantitățile retrase prin mijloacele indicate 
la articolul 10 alineatul (4) litera (a) și 
litera (b) din Regulamentul (CE) 
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nr. 1182/2007 sau prin orice alt mijloc 
autorizat de statele membre.
Volumul producției comercializate 
corespunde volumului mediu al producției 
comercializate în cursul ultimilor trei ani. 
Dacă această informație nu este 
disponibilă, este utilizat volumul 
producției comercializate pentru care 
organizația de producători a fost 
recunoscută.
Procentele prevăzute în primul paragraf 
sunt medii anuale pe o perioadă de trei 
ani. Este prevăzută o marjă de toleranță 
anuală de 5 puncte procentuale.

Or. fr

Justificare

Finanțarea, baza de calcul a ajutorului, pragul și plafoanele ajutorului și gradul de cofinanțare, 
precum și eligibilitatea fondurilor operaționale și a programelor operaționale constituie elemente 
structurale ale ajutorului și, ca atare, trebuie să respecte actul de bază [aici, prevederile 
articolului 126 litera (d) punctul (iv)]. Celelalte componente care aparțin de gestionarea directă a 
grupurilor de producători intră sub incidența unei aplicări uniforme a dreptului, așadar, a actelor de 
punere în aplicare.

Amendamentul 56
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 127

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, toate 
măsurile care se impun referitor la prezenta 
subsecțiune cu privire la: 

Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, toate 
măsurile care se impun referitor la prezenta 
subsecțiune cu privire la: 

a) gestionarea fondurilor operaționale și 
comunicările referitoare la valoarea 
estimată a fondurilor operaționale;

a) gestionarea fondurilor operaționale și 
comunicările referitoare la valoarea 
estimată a fondurilor operaționale, relația 
dintre programele operaționale și 
programele de dezvoltare rurală, 
programele operaționale parțiale;

b) prezentarea programelor operaționale, b) prezentarea programelor operaționale, 
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inclusiv termenele limită și documentele 
aferente necesare; 

inclusiv termenele limită și documentele 
aferente necesare; 

ba) cadrul național și strategia națională 
pentru programele operaționale, inclusiv 
normele privind: 
i) structura și conținutul unui cadru 
național și al unei strategii naționale; 
ii) controlul, evaluarea și comunicarea în 
ceea ce privește cadrul național și 
strategiile naționale;

c) formatul programelor operaționale; c) formatul programelor operaționale;
d) gestionarea monitorizării și evaluării 
strategiilor naționale și a programelor 
operaționale în temeiul articolului 126 
litera (a) punctul (vi);

d) monitorizarea și evaluarea strategiilor 
naționale și a programelor operaționale;

da) asistența financiară a Uniunii, 
inclusiv norme privind: 
i) perioadele de referință aplicabile pentru 
calcularea ajutorului;
ii) reducerea drepturilor la ajutor 
financiar în caz de depunere cu întârziere 
a cererilor de ajutor;
iii) reducerea drepturilor la ajutor 
financiar în caz de depunere cu întârziere 
a cererilor de ajutor;

e) comunicările statelor membre către 
organizațiile de producători și asociațiile de 
organizații de producători cu privire la 
valoarea ajutoarelor aprobate; 

e) comunicările statelor membre către 
organizațiile de producători și asociațiile de 
organizații de producători cu privire la 
valoarea ajutoarelor aprobate; 

f) cererile de ajutor și plata ajutoarelor, 
inclusiv plata în avans și plata parțială a 
ajutorului;

f) cererile de ajutor și plata ajutoarelor, 
inclusiv plata în avans și plata parțială a 
ajutorului;

fa) măsurile de prevenire și de gestionare 
a crizelor, inclusiv norme privind:
i) selectarea măsurilor de prevenire și de 
gestionare a crizelor; 
ii) definiția retragerii de pe piață;
iii) destinația produselor retrase;
iv) notificarea în prealabil în caz de 
retragere de pe piață;
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v) calcularea volumului producției 
comercializate în cazul retragerilor;
vi) afișarea emblemei europene pe 
ambalajul produselor pentru distribuire 
gratuită;
vii) condițiile referitoare la destinatarii 
produselor retrase;
viii) definirea recoltării înainte de coacere 
și a nerecoltării;

g) creditele de finanțare a măsurilor de 
prevenire și de gestionare a crizelor;

g) creditele de finanțare a măsurilor de 
prevenire și de gestionare a crizelor;

h) respectarea standardelor de 
comercializare în cazul retragerilor;

h) respectarea standardelor de 
comercializare în cazul retragerilor;

i) costurile de transport, de sortare și de 
ambalare în cazul distribuirilor gratuite;

i) costurile de transport, de sortare și de 
ambalare în cazul distribuirilor gratuite;

j) măsurile de promovare, de informare și 
de formare în caz de prevenire și gestionare 
a crizelor;

j) măsurile de promovare, de informare și 
de formare în caz de prevenire și gestionare 
a crizelor;

ja) condițiile de aplicare a măsurilor de 
recoltare înainte de coacere și de 
nerecoltare; 
jb) obiectivele asigurării recoltelor;
jc) definirea noțiunii de fenomen climatic 
cu efecte adverse;
jd) condițiile pentru cofinanțarea 
costurilor administrative legate de 
constituirea unor fonduri mutuale;

k) gestionarea măsurilor de asigurare a 
recoltelor;

k) gestionarea măsurilor de asigurare a 
recoltelor;

ka) ajutorul financiar național, inclusiv 
norme privind:
i) gradul de organizare a producătorilor;
ii) modificarea programelor operaționale;
iii) reducerea drepturilor la ajutor 
financiar în caz de depunere cu întârziere 
a cererilor de ajutor financiar;
iv) constituirea, eliberarea și reținerea 
garanțiilor în cazul plăților în avans;
v) nivelul maxim al rambursării 
ajutorului financiar național de către 
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Uniune.
(l) dispozițiile privind ajutoarele de stat 
pentru măsurile de prevenire și de 
gestionare a crizelor;

(l) dispozițiile privind ajutoarele de stat 
pentru măsurile de prevenire și de 
gestionare a crizelor;

(m) autorizarea acordării unui ajutor 
financiar național;

(m) autorizarea acordării unui ajutor 
financiar național;

(n) cererile de ajutor financiar național și 
plata acestuia;

(n) cererile de ajutor financiar național și 
plata acestuia;

(o) rambursarea ajutorului financiar 
național.

(o) rambursarea ajutorului financiar 
național.

Or. fr

Justificare

Finanțarea, baza de calcul a ajutorului, pragul și plafoanele ajutorului și gradul de 
cofinanțare, precum și eligibilitatea fondurilor operaționale și a programelor operaționale 
constituie elemente structurale ale ajutorului și, ca atare, trebuie să respecte actul de bază 
[aici, prevederile articolului 126 litera (d) punctul (iv)]. Celelalte componente care țin de 
gestionarea directă a grupurilor de producători intră sub incidența unei aplicări uniforme a 
dreptului, așadar, a actelor de punere în aplicare.

Amendamentul 57
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 128 - alineatul 1, litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) aprovizionarea instituțiilor de 
învățământ, inclusiv creșe, alte instituții 
preșcolare, școli primare și gimnazii, cu 
produse din sectorul fructelor și legumelor, 
cu fructe și legume prelucrate și cu banane; 
și 

(a) aprovizionarea instituțiilor de 
învățământ recunoscute sau administrate 
de statul membru, inclusiv creșe, alte 
instituții preșcolare, școli primare și 
gimnazii, cu produse din sectorul fructelor 
și legumelor, cu fructe și legume prelucrate 
și cu banane; și 

Or. de
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Amendamentul 58
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 128 – 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 
printr-o măsură adoptată de Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în temeiul 
articolului 129. Statele membre își 
selecționează produsele pe baza unor 
criterii obiective care pot include caracterul 
sezonier, disponibilitatea produsului și 
preocupări legate de mediu. În acest sens, 
statele membre pot acorda prioritate 
produselor originare din UE.

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 
printr-o măsură adoptată de Comisie prin 
intermediul unor acte delegate în temeiul 
articolului 129. În cazuri justificate 
corespunzător, strategia poate prevedea 
posibilitatea ca astfel de produse să 
devină eligibile, doar în cazul în care se 
adaugă cantități limitate din substanțele 
enumerate în anexa I.

Statele membre trebuie să se asigure că
autoritățile de sănătate competente 
aprobă lista de produse care sunt eligibile 
în cadrul programelor lor de încurajare a 
consumului de fructe în școli. 
Statele membre își selecționează produsele 
pe baza unor criterii obiective care pot 
include caracterul sezonier, disponibilitatea 
produsului și preocupări legate de mediu. 
În acest sens, statele membre pot acorda 
prioritate produselor originare din UE.

Or. de
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Amendamentul 59
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 128 – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Strategia statelor membre conține 
declarații privind:
- grupul țintă al programului,
- asigurarea valorii adăugate a 
programului, mai ales când fructele în 
școli sunt consumate împreună cu alte 
preparate culinare,
- măsurile de control,
- măsurile de sprijin (de exemplu 
dezvoltare de site-uri Web, vizite la 
asociațiile de fermieri),
- nivelul geografic sau cel administrativ 
pe baza căruia se desfășoară programul. 

Or. de

Amendamentul 60
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 128a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 128a
Costuri eligibile

1. Se iau în calcul următoarele costuri 
pentru ajutorul comunitar: 
(a) costurile pentru fructe și legume, 
fructele și legumele prelucrate, precum și 
pentru produsele din banane, care cad 
sub incidența programului de încurajare 
a consumului de fructe în școli și care 
sunt livrate instituțiilor de învățământ;
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(b) costurile suplimentare, adică acele 
costuri care sunt legate direct de aplicarea 
programului de încurajare a consumului 
de fructe în școli; printre acestea se 
numără exclusiv:
i) costurile pentru procurarea, închirierea 
sau leasing-ul de echipamente, dacă sunt 
prevăzute în strategie; 
ii) costurile pentru control și evaluare, 
care sunt legate direct de programul de 
încurajare a consumului de fructe în 
școli; 
iii) costurile pentru măsurile de 
comunicare, inclusiv costurile pentru 
afișul programului european de 
încurajare a consumului de fructe în școli
În cazul în care costurile pentru 
transportul și distribuția produselor ce 
cad sub incidența programului de 
încurajare a consumului de fructe în școli 
sunt facturate separat, acestea nu au voie 
atunci să depășească 3 % din costurile 
produselor. Dacă produsele sunt furnizate 
gratuit instituțiilor de învățământ, atunci 
statele membre pot accepta facturi pentru 
transport și distribuție până la plafonul 
stabilit în strategia statului membru. 
Costurile pentru măsurile de comunicare 
menționate la primul paragraf litera b 
punctul iii nu trebuie să fie finanțate din 
alte scheme de ajutor comunitar. 
2. Suma totală a costurilor menționate la 
alineatul 1 paragraful 1 litera b punctele i 
și iii este exprimată ca sumă fixă și nu are 
voie să fie mai mare de 5 % din 
participarea statului membru la ajutorul 
comunitar după alocarea finală a 
ajutorului comunitar. În anul în care are 
loc evaluarea programului, suma totală a 
costurilor nu are voie, conform 
alineatului 1 paragraful 1 litera (b 
)punctele i și iii, să fie mai mare de 10 % 
din participarea statului membru la 
ajutorul comunitar în anul în care are loc 
evaluarea, după alocarea finală a 
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ajutorului.

Or. de

Amendamentul 61
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 128b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 128b
Condiții generale pentru acordarea 

ajutoarelor
1. Statele membre trebuie să se asigure că 
ajutoarele prevăzute în strategiile lor sunt 
distribuite solicitanților de ajutoare în 
cazul în care aceștia au înaintat o cerere 
de ajutor valabilă autorităților 
competente. Cererea de ajutor este 
valabilă doar dacă este depusă de către un 
solicitant care a fost autorizat în acest 
sens de către autoritățile competente ale 
statului membru în care se găsește 
instituția de învățământ căreia îi sunt 
furnizate produsele.

Statele membre pot aproba cererile 
următorilor solicitanți de ajutor: 
a) instituții de învățământ; 
b) autorități școlare, pentru produsele, din 
aria lor de competență, distribuite 
copiilor; 
c) furnizori și/sau distribuitori ai acestor 
produse; 
d) organizații care acționează în numele 
uneia sau mai multor instituții de 
învățământ sau autorități școlare și care 
au fost constituite special în acest sens; 
e) orice alt organism public sau privat 
care gestionează: 
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i) distribuția fructelor și legumelor, a 
fructelor și legumelor prelucrate și a 
produselor pe bază de banane către 
instituțiile de învățământ în cadrul unui 
program de încurajare a consumului de 
fructe în școli stabilit în temeiul 
prezentului regulament sau aliniat cu 
acesta; 
ii) evaluarea și/sau comunicarea. 

Or. de

Amendamentul 62
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 128c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 128c
Condiții generale pentru aprobarea 

cererilor solicitanților de ajutor
1. Aprobarea este condiționată de 
următoarele angajamente asumate în 
scris de către solicitant față de autoritatea 
competentă: 
a) să folosească produse finanțate prin 
programele de încurajare a consumului 
de fructe în școli, stabilite în temeiul 
prezentului regulament sau aliniate la 
acesta, în vederea consumului de către 
copiii din instituția sau din instituțiile sale 
de învățământ pentru care solicită 
ajutorul;

b) să returneze orice ajutor plătit 
nejustificat, pentru cantitățile în cauză, în 
cazul în care se constată că produsele nu 
au fost distribuite grupului țintă sau că 
ajutorul a fost plătit pentru produse care 
nu sunt eligibile în temeiul prezentului 
regulament; 
c) în caz de fraudă sau neglijență gravă, 
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să plătească o sumă egală cu diferența 
dintre suma plătită inițial și suma la care 
solicitantul are drept; 
d) să pună la dispoziția autorităților 
competente, la cererea acestora, 
documente justificative;
e) să se supună oricărui control dispus de 
autoritatea competentă a statului 
membru, în special în ceea ce privește 
verificarea contabilității și inspecția 
mărfurilor. 
Statele membre pot condiționa aprobarea 
de asumarea de către solicitant a unor 
angajamente scrise suplimentare față de 
autoritatea competentă.
2. În cazul în care se constată că un 
solicitant de ajutor nu mai îndeplinește 
condițiile aprobării sau orice altă 
obligație care decurge din prezentul 
regulament, aprobarea se suspendă 
pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 
douăsprezece luni sau se retrage, în 
funcție de gravitatea neregulii. O astfel de 
măsură nu se ia în caz de forță majoră 
sau dacă statul membru constată că 
neregula nu a fost comisă deliberat sau 
din neglijență sau dacă respectiva 
neregulă este minoră. În caz de retragere, 
aprobarea poate fi revalidată, la cererea 
solicitantului, după o perioadă de 
minimum 12 luni.

Or. de

Amendamentul 63
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 129

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 129 eliminat
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Competențe delegate
1. Pentru a promova formarea unor 
obiceiuri alimentare sănătoase în rândul 
copiilor, Comisia poate adopta, prin 
intermediul unor acte delegate, norme cu 
privire la: 
(a) produsele neeligibile pentru această 
schemă de ajutoare;
(b) grupul-țintă al schemei;
(c) strategiile naționale sau regionale pe 
care statele membre trebuie să le 
elaboreze pentru a beneficia de ajutor, 
inclusiv măsurile de însoțire;
(d) aprobarea și selectarea solicitanților 
ajutorului.

Or. de

Amendamentul 64
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 130

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, toate 
măsurile care se impun cu privire la 
prezenta subsecțiune, în special: 

Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, toate 
măsurile care se impun cu privire la 
prezenta subsecțiune, în special: 

(a) repartizarea definitivă a ajutorului 
între statele membre;

(a) ajutorul pentru distribuirea fructelor 
pentru școli copiilor;

(b) cererile de ajutor și plățile; (b) repartizarea definitivă a ajutorului 
între statele membre;

(c) controalele; (c) condițiile generale pentru acordarea 
de ajutor;

(d) metodele de promovare a schemei și 
măsurile de constituire a unor rețele la 
nivelul acesteia;

(d) condițiile specifice pentru aprobarea 
anumitor solicitanți, precum și 
suspendarea și retragerea aprobării; 

(e) comunicarea de informații Comisiei. (e) cererile de ajutor și plata; 
(f) controalele și sancțiunile;
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(g) monitorizarea și evaluarea; 
(h) metodele de promovare a schemei și 
măsurile de constituire a unor rețele la 
nivelul acesteia;
(i) comunicarea de informații Comisiei;
(j) reglementările referitoare la sprijinul 
financiar de la Comisie. 

Or. de

Amendamentul 65
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 138 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsurile menționate la alineatul (1) se 
referă la vinuri cu denumire de origine 
protejată sau cu indicație geografică 
protejată sau la vinurile pentru care se 
indică soiul viței.

2. Măsurile menționate la alineatul (1) se 
referă la vinuri cu denumire de origine 
protejată sau cu indicație geografică 
protejată sau la vinurile pentru care se 
indică soiul viței.

Aceste vinuri sunt eligibile pentru 
promovarea pe piețele țărilor terțe, cu 
condiția ca: 
a) produsele să fie destinate consumului 
direct, pentru care există posibilitatea de a 
fi exportate sau posibilitatea deschiderii 
de noi piețe de desfacere în țările terțe 
vizate, și care prezintă o valoare adăugată 
ridicată; 
b) originea produsului să fie precizată în 
cadrul operațiunii de informare sau de 
promovare, în cazul vinului, sub formă de 
indicație geografică; 
c) operațiunea care beneficiază de sprijin 
să fie clar definită, precizându-se inclusiv 
produsele care pot fi luate în considerare, 
acțiunea de marketing și costul estimativ;
d) durata sprijinului pentru promovare și 
informare nu depășește trei ani pentru un 
anumit beneficiar într-o anumită țară 
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terță; cu toate acestea, în cazul în care 
este necesar, aceasta poate fi reînnoită o 
dată, pentru o perioadă care nu depășește 
doi ani; 
e) mesajele de informare și/sau de 
promovare se bazează pe calitățile 
intrinsece ale vinului și respectă legislația 
în vigoare în țările terțe pentru care sunt 
concepute; 
f) beneficiarii să aibă o capacitate 
suficientă pentru a face față 
constrângerilor specifice ale comerțului 
cu țări terțe și să dispună de suficiente 
resurse pentru a asigura punerea în 
aplicare a măsurii în cel mai eficient mod 
cu putință. Statele membre verifică, în 
special, disponibilitatea produselor, în 
termeni de calitate și cantitate, astfel încât 
să fie acoperită cererea de pe piață pe 
termen lung după activitatea de 
promovare. 
Beneficiarii pot fi întreprinderi private, 
organizații profesionale, organizații de 
producători, organizații intersectoriale 
sau organisme publice, dacă un stat 
membru decide astfel. În orice caz, statele 
membre nu desemnează un organism 
public ca beneficiar unic al măsurii de 
promovare. 

Se acordă prioritate 
microîntreprinderilor, întreprinderilor 
mici și mijlocii în sensul 
Recomandării 2003/361/CE a Comisiei și 
mărcilor colective. 

Or. fr
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Amendamentul 66
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 139 – alineatul 3 – subpunctul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Reînnoirea normală a podgoriilor ajunse 
la finalul ciclului lor natural de viață” 
reprezintă replantarea acelor parcele de 
teren cu același soi, conform aceluiași 
sistem de cultivare a viței-de-vie. Statele 
membre pot stabili specificații 
suplimentare, în special în ceea ce 
privește vârsta podgoriilor înlocuite.

Or. fr

Justificare

Definițiile sunt elemente importante care trebuie să reiasă din actul de bază [reluarea definiției care 
figurează în prezent la articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008].

Amendamentul 67
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 139 – alineatul 3 – subpunctul 2 și 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reînnoirea normală a podgoriilor ajunse la 
finalul ciclului lor natural de viață este 
exclusă de la acordarea sprijinului.

Reînnoirea normală a podgoriilor ajunse la 
finalul ciclului lor natural de viață, adică
replantarea acelor parcele de teren cu 
același soi, conform aceluiași sistem de 
cultivare a viței-de-vie, este exclusă de la 
acordarea sprijinului.

Statele membre pot stabili specificații 
suplimentare, în special în ceea ce 
privește vârsta podgoriilor înlocuite.

Or. fr
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Amendamentul 68
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 139 – alineatul 4 – subpunctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Participarea la costurile de restructurare 
și de reconversie nu acoperă cheltuielile 
pentru achiziționarea vehiculelor
agricole.

Or. fr

Amendamentul 69
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 139 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Statele membre stabilesc norme care 
reglementează în detaliu domeniul și 
nivelul sprijinului acordat. Normele 
respective pot să prevadă, în special, plata 
sumelor forfetare, nivelurile maxime de 
sprijin pe hectar și ajustarea sprijinului 
pe baza unor criterii obiective. Pentru a 
evita denaturarea concurenței, în cazul în 
care drepturile de plantare utilizate nu 
rezultă din operațiunea de restructurare, 
sprijinul se reduce în mod corespunzător, 
astfel încât să țină seama de faptul că 
drepturile de plantare utilizate nu au 
implicat niciun cost de defrișare. 
Sprijinul este acordat pentru suprafața 
plantată, definită în conformitate cu 
articolul 75 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 555/2008 al 
Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a 
normelor de aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind 
organizarea comună a pieței vitivinicole 
în ceea ce privește programele de sprijin, 
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comerțul cu țările terțe, potențialul de 
producție și privind controalele în sectorul 
vitivinicol1. 
___________
1 JO L 170, 30.6.2008, p. 1.

Or. fr

Amendamentul 70
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 140 – alineatul 1 – subpunctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Faptul de a lăsa struguri de calitate 
comercială pe plante la sfârșitul ciclului 
normal de producție (nerecoltare) nu se 
consideră recoltare în stare verde. 

Or. fr

Amendamentul 71
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 140 – alineatul 1 – subpunctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Faptul de a lăsa struguri de calitate 
comercială pe plante la sfârșitul ciclului 
normal de producție (nerecoltare) se 
consideră recoltare în stare verde.

Or. fr

Justificare

Definițiile sunt elemente importante care trebuie să reiasă din actul de bază [reluarea definiției 
prevăzute la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008].
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Amendamentul 72
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 140 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Suprafața parcelelor care beneficiază 
de sprijin pentru recoltare în stare verde 
nu se ia în considerare la calculul 
limitelor randamentului stabilite în 
caietul de sarcini pentru vinurile având 
indicație geografică.

Or. fr

Amendamentul 73
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 142 – alineatul 1 – subpunctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sintagma „fenomene climatice cu efecte 
adverse asimilabile dezastrelor naturale” 
are același sens precum cel de la 
articolul 2 alineatul (8) din Regulamentul 
(CE) nr. 1857/2006 al Comisiei.

Or. fr

Justificare

Definițiile sunt elemente importante care trebuie să reiasă din actul de bază [reluarea definiției 
prevăzute la articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008].
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Amendamentul 74
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 142 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Asigurarea pentru recolte poate fi 
introdusă de statele membre în 
programele lor de ajutor cu condiția ca:
(a) în ceea ce privește măsurile de 
asigurare a recoltei, statele membre să 
adopte dispoziții detaliate privind 
implementarea măsurilor respective, 
inclusiv cele necesare pentru a garanta că 
măsurile de asigurare a culturii nu 
denaturează concurența pe piața 
asigurărilor; 
(b) producătorii care solicită sprijin să 
comunice autorităților naționale polițele 
lor de asigurare, pentru a permite statelor 
membre să respecte condiția prevăzută la 
alineatul (2);
(c) statele membre să stabilească limite 
maxime pentru sumele care pot fi primite 
cu titlu de sprijin, astfel încât să respecte 
condițiile prevăzute la alineatul (3).
După caz, statele membre pot să 
stabilească nivelul sprijinului pe baza 
unor bareme de costuri și a ipotezelor 
standard privind pierderile de venit. 
Statele membre se asigură că respectivele 
calcule: 
(i) conțin doar elemente care pot fi 
verificate; 
(ii) se bazează pe sume stabilite prin 
intermediul unei expertize 
corespunzătoare; 
(iii) sunt însoțite de o mențiune clară 
referitoare la originea sumelor; 
(iv) sunt diferențiate astfel încât să țină 
seama de condițiile specifice ale siturilor 
la nivel local sau regional, după caz. 
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Or. fr

Amendamentul 75
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 1 – subpunctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile aferente dezvoltării de noi 
produse, procese și tehnologii prevăzute la 
litera (b) privesc operațiunile de pregătire, 
cum sunt concepția, dezvoltarea și 
testarea produselor, a proceselor sau a 
tehnologiilor, precum și investițiile 
materiale și/sau imateriale aferente, 
înainte de utilizarea în scopuri comerciale 
a produselor, proceselor și tehnologiilor 
recent dezvoltate. 

Or. fr

Amendamentul 76
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Cheltuielile eligibile nu cuprind 
elementele menționate la articolul 71 
alineatul (3) literele (a), (b) și (c) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

3. Sunt eligibile cheltuielile pentru: 

(a) construcția, achiziția, inclusiv prin 
contract de leasing sau renovarea de 
bunuri imobile; 
(b) achiziționarea sau cumpărarea prin 
leasing de mașini și echipamente noi, 
inclusiv de software, până la valoarea pe 
piață a bunului. Celelalte costuri legate de 
contractele de leasing, cum ar fi marja 
locatorului, costurile de refinanțare a 
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dobânzilor, cheltuielile generale și 
cheltuielile de asigurare, nu constituie 
cheltuieli eligibile; 
(c) costurile generale legate de cheltuielile 
menționate la literele (a) și (b), cum ar fi 
onorariile arhitecților, ale inginerilor și 
ale consultanților, precum și costurile 
legate de studiile de fezabilitate, de 
obținerea brevetelor și a licențelor. 
Prin derogare de la litera (b) și numai în 
cazul microîntreprinderilor, al 
întreprinderilor mici și mijlocii, în sensul 
Recomandării 2003/361/CE a Comisiei, 
statele membre pot, în cazuri justificate în 
mod corespunzător, să stabilească 
condițiile în care cumpărarea de 
echipamente de ocazie poate fi 
considerată cheltuială eligibilă. 
Investițiile simple de înlocuire nu 
constituie o cheltuială eligibilă, 
garantându-se astfel atingerea scopului 
măsurii, acela de a eficientiza ajustarea la 
cererea pieței și de a consolida 
competitivitatea, datorită acestor investiții.
Cheltuielile eligibile nu cuprind 
elementele menționate la articolul 71 
alineatul (3) literele (a), (b) și (c) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005.

Or. fr

Amendamentul 77
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 2 – subpunctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ajutorul include o sumă forfetară 
destinată să compenseze costurile de 
colectare a produselor care trebuie 
transferate de la distilator la producător, 
în cazul în care respectivele costuri sunt 
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suportate de acesta din urmă.

Or. fr

Amendamentul 78
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Ajutorul se acordă distilatorilor care 
prelucrează produsele livrate pentru 
distilare în alcool brut cu o tărie alcoolică 
de minimum 92 % în volum. 

Or. fr

Amendamentul 79
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3b. Statele membre pot să prevadă plata în 
avans a sprijinului, cu condiția ca 
beneficiarul să fi constituit o garanție. 

Or. fr

Amendamentul 80
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 143 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3c. Statele membre adoptă norme de 
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aplicare a măsurii prevăzute în prezentul 
articol.

Or. fr

Amendamentul 81
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 145a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 145a
Asistență reciprocă administrativă

Dispozițiile prezentului capitol nu aduc 
atingere aplicării: 
(a) dispozițiilor specifice referitoare la 
relațiile dintre statele membre în lupta 
împotriva fraudelor din sectorul 
vitivinicol, în măsura în care acestea 
facilitează aplicarea prezentului 
regulament; 
(b) normelor legate de: 
(i) procedurile penale sau de asistență 
reciprocă juridică între statele membre în 
materie penală; 
(ii) procedurile privind sancțiunile 
administrative. 

Or. fr

Amendamentul 82
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Punctul 146 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) privind criteriile de eligibilitate pentru
măsurile de sprijin, tipul de cheltuieli și 

eliminat
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de operațiuni eligibile pentru ajutor, 
măsurile neeligibile pentru ajutor și 
nivelul maxim al ajutorului pentru fiecare 
măsură;

Or. fr

Amendamentul 83
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Punctul 146 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) care conțin dispozițiile generale și 
definițiile necesare în scopul punerii în 
aplicare a prezentei secțiuni;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 84
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Punctul 146 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) în temeiul cărora producătorii să 
retragă produsele secundare de 
vinificație, precum și excepții de la 
această obligație prin care să se evite o 
împovărare administrativă suplimentară 
și dispoziții pentru certificarea voluntară 
a distileriilor;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 85
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 174 – alineatul 1 – subpunctul 2a, 2b și 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. În sensul aplicării literei (a) punctul 
iii) și a literei (b) punctul iii), prin 
„producție” se înțeleg toate operațiunile 
realizate, de la recoltarea strugurilor până 
la încheierea procesului de vinificare, cu 
excepția oricăror procese ulterioare 
producției.
2b. În sensul aplicării literei (b) 
punctul ii), cantitatea de struguri de până 
la 15 % care poate proveni din afara ariei 
geografice delimitate provine din statul 
membru sau din țara terță în cauză în 
care se află aria delimitată.
2c. Prin derogare de la litera (a) 
punctul iii) și litera (b) punctul iii) și cu 
condiția ca în caietul de sarcini să se 
prevadă acest lucru, un produs cu 
denumire de origine protejată sau cu 
indicație geografică protejată poate fi 
transformat în vin fie: 
(a) într-o arie aflată în imediata apropiere 
a ariei delimitate în cauză, fie 
(b) într-o arie situată în aceeași unitate 
administrativă sau în cadrul unei unități 
administrative învecinate, în conformitate 
cu normele naționale sau 
(c) în cazul unei denumiri de origine sau 
a unei indicații geografice 
transfrontaliere sau în cazul în care a fost 
încheiat un acord privind măsurile de 
control între două sau mai multe state 
membre sau între unul sau mai multe 
state membre și una sau mai multe țări 
terțe, un produs cu denumire de origine 
protejată sau cu indicație geografică 
protejată poate fi transformat în vin într-o 
arie situată în imediata vecinătate a ariei 
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delimitate în cauză. 
Prin derogare de la litera (b) punctul iii) 
și cu condiția ca în caietul de sarcini să se 
prevadă acest lucru, vinurile cu indicație 
geografică protejată pot fi, în continuare, 
transformate în vin dincolo de imediata 
vecinătate a ariei delimitate în cauză până 
la data de 31 decembrie 2012. 
Prin derogare de la litera (a) punctul iii) 
și cu condiția ca în caietul de sarcini 
definit la articolul 175 alineatul (2) să se 
prevadă acest lucru, un produs poate fi 
transformat în vin spumant sau vin 
petiant cu denumire de origine protejată 
dincolo de imediată vecinătate a ariei 
delimitate în cauză în cazul în care 
această practică era utilizată anterior 
datei de 1 martie 1986.

Or. fr

Amendamentul 86
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 175 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) delimitarea ariei geografice în cauză; (d) aria geografică în cauză delimitată în 
mod precis, detaliat și neechivoc;

Or. fr

Justificare

Principiile delimitării ariei geografice pentru vinurile cu denumire de origine protejată sau cu 
indicație geografică protejată reprezintă un aspect important și trebuie să reiasă din actul de bază 
[reluarea în text a prevederilor actuale ale articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 607/2009].



AM\871548RO.doc 55/77 PE467.307v01-00

RO

Amendamentul 87
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 175 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) delimitarea ariei geografice în cauză; (d) delimitarea ariei geografice în cauză, 
stabilită în mod precis, detaliat și 
neechivoc;

Or. fr

Amendamentul 88
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 177 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Nu se consideră a fi solicitant un stat
membru, o țară terță sau respectivele 
autorități ale acestora.

Or. fr

Amendamentul 89
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 185 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. Protejarea unei denumiri de origine 
sau a unei indicații geografice se aplică 
întregii denumiri, inclusiv elementelor 
sale constitutive, cu condiția ca acestea să 
fie diferite. Elementul nedistinctiv sau 
generic al unei denumiri de origine 
protejate sau al unei indicații geografice 
protejate nu este protejat.
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Denumirea care trebuie protejată se 
înregistrează numai în limba sau în 
limbile utilizate pentru a descrie produsul 
în cauză din aria geografică delimitată. 
Denumirea se înregistrează cu ortografia 
sau ortografiile originale.

Or. fr

Amendamentul 90
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 189 – alineatul 2 – subpunctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Modificarea este considerată a fi minoră 
în cazul în care: 
(a) nu vizează caracteristicile esențiale ale 
produsului; 
(b) nu afectează legătura;
(c) nu implică modificarea denumirii 
produsului sau a oricărei părți a acesteia; 
(d) nu afectează aria geografică 
delimitată; 
(e) nu atrage după sine alte restricții 
asupra comercializării produsului.

Or. fr

Amendamentul 91
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 193 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a ține seama de particularitățile 
producției din aria geografică delimitată, 
Comisia poate să adopte, prin intermediul 

eliminat



AM\871548RO.doc 57/77 PE467.307v01-00

RO

unor acte delegate:
(a) principiile delimitării ariei geografice 
și 
(b) definițiile, restricțiile și derogările 
referitoare la producția în aria geografică 
delimitată.

Or. fr

Amendamentul 92
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 193 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) principiile delimitării ariei geografice 
și 

eliminat

Or. fr

Justificare

Principiile delimitării ariei geografice pentru vinurile cu denumire de origine protejată sau cu 
indicație geografică protejată reprezintă un aspect important și trebuie să reiasă din actul de bază.

Amendamentul 93
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 193 – alineatul 3 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să adopte restricții în ceea ce privește 
tipul solicitantului care poate cere 
protecția unei denumiri de origine sau a 
unei indicații geografice;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 94
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 193 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) să stabilească condițiile în care o 
modificare trebuie considerată minoră în 
sensul articolului 189 alineatul (2);

eliminat

Or. fr

Amendamentul 95
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 193 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru a asigura o protecție adecvată, 
Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte delegate, restricții cu privire la 
denumirea protejată.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 96
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 196a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 196a
Condiții de utilizare

1. Mențiunea care urmează a fi protejată 
este: 
(a) fie în limba sau limbile oficiale sau 
regionale ale statului membru sau ale 
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țării terțe de unde provine termenul, 
(b) fie în limba utilizată în comerț pentru 
această mențiune. 
2. Mențiunea utilizată într-o anumită 
limbă face referire la produsele specifice 
menționate la articolul 173 alineatul (1). 
3. Mențiunea se înregistrează cu 
ortografia sau ortografiile originale.

Or. fr

Amendamentul 97
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 196b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 196b
Condiții de valabilitate

1. Recunoașterea unei mențiuni 
tradiționale este acceptată în cazul în 
care: 
(a) mențiunea constă exclusiv în: 
(i) o denumire utilizată în mod tradițional 
în comerț într-o mare parte a teritoriului 
Uniunii sau al țării terțe în cauză pentru a 
deosebi categoriile specifice de produse 
vitivinicole menționate la articolul 173 
alineatul (1) sau;
(ii) o denumire notorie utilizată în mod 
tradițional în comerț cel puțin pe teritoriul 
statului membru sau al țării terțe în cauză 
pentru a deosebi categoriile specifice de 
produse vitivinicole menționate la
articolul 173 alineatul (1); 
(b) mențiunea: 
(i) nu este generică; 
(ii) este definită și reglementată în 
legislația statului membru sau; 
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(iii) se supune condițiilor de utilizare 
prevăzute de normele aplicabile 
producătorilor de vin din țara terță 
respectivă, inclusiv celor care provin de la 
organizații profesionale reprezentative. 
2. În sensul alineatului (1) litera (a), 
„utilizare tradițională” înseamnă: 
(a) cel puțin cinci ani în cazul mențiunilor 
prezentate în limba sau limbile prevăzute 
la articolul 196a alineatul (1) litera (a);
(b) cel puțin 15 ani în cazul mențiunilor 
prezentate în limba prevăzută la 
articolul 196a alineatul (1) litera (b). 
3. În sensul alineatului (1) litera (b) 
punctul (i), „generic” înseamnă că 
denumirea unei mențiuni tradiționale, 
deși se referă la o metodă anume de 
producție sau de maturare, sau la calitate, 
culoare, tip de loc, sau la o anumită 
particularitate din istoria unui produs 
vitivinicol a devenit denumirea comună a 
produsului vitivinicol respectiv utilizată în 
Uniune. 
4. Condiția menționată la alineatul 1 
litera (b) nu se aplică mențiunilor 
tradiționale prevăzute la articolul 196 
litera (b).

Or. fr

Amendamentul 98
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 196c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 196c
Solicitanții

1. Autoritățile competente din statele 
membre sau din țările terțe sau 
organizațiile profesionale reprezentative 
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stabilite în țări terțe pot prezenta Comisiei 
o cerere de protejare a mențiunilor 
tradiționale în sensul articolului 196. 
2. Prin „organizație profesională 
reprezentativă” se înțelege orice 
organizație de producători sau asociație 
de organizații de producători care a 
adoptat aceleași norme și care activează 
într-o anumită regiune viticolă sau în mai 
multe regiuni viticole cu denumire de 
origine sau indicație geografică, în cazul 
în care printre membrii săi se numără cel 
puțin două treimi dintre producătorii din 
regiunea sau regiunile cu denumire de 
origine sau indicație geografică în care 
activează aceasta și în cazul în care 
realizează cel puțin două treimi din 
producția regiunii sau regiunilor 
respective. Organizația profesională 
reprezentativă poate depune cereri de 
protecție numai pentru vinurile pe care le 
produce.

Or. fr

Amendamentul 99
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 196d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 196d
Procedura de recunoaștere

Comisia adoptă orice decizie de 
respingere sau recunoaștere a mențiunii 
tradiționale în cauză pe baza probelor de 
care dispune. Aceasta stabilește dacă sunt 
îndeplinite condițiile menționate la 
articolele 196, 196a și 196b sau stabilite la 
articolul 197a alineatul (3) sau 197b. 
Decizia de respingere este adusă la 
cunoștința reclamantului și a statului 
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membru, a autorităților din țara terță sau 
a organizației profesionale reprezentative 
stabilite în țara terță în cauză. 

Or. fr

Amendamentul 100
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 197 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Mențiunile tradiționale sunt protejate 
numai în limba și pentru categoriile de 
produse vitivinicole declarate în cerere 
împotriva: 
(a) utilizării abuzive chiar dacă 
mențiunea protejată este însoțită de un 
termen precum „gen”, „tip”, „metodă”, 
„manieră”, „imitație”, „gust” sau termeni 
asemănători; 
(b) oricărei alte indicații false sau 
înșelătoare cu privire la natura, 
caracteristicile sau calitățile esențiale ale 
produsului, care figurează pe partea 
interioară sau exterioară a ambalajului, 
în materialul publicitar sau în 
documentele aferente; 
(c) oricăror alte practici care pot induce 
în eroare consumatorii, în special pentru 
a crea impresia că vinul îndeplinește 
condițiile mențiunii tradiționale protejate.

Or. fr
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Amendamentul 101
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 197 – alineatul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Mențiunile tradiționale protejate în 
conformitate cu articolele 24, 28 și 29 din 
Regulamentul (CE) nr. 753/2002 sunt 
protejate în mod automat în temeiul 
prezentului regulament, cu condiția ca: 
(a) până la data de 1 mai 2009 să se 
prezinte o sinteză a definiției sau a 
condițiilor de utilizare; 
(b) statele membre sau țările terțe să nu fi 
încetat să protejeze anumite mențiuni 
tradiționale.

Or. fr

Amendamentul 102
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 197a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 197a
Relația cu mărcile comerciale

1. Atunci când o mențiune tradițională 
este protejată în baza prezentului 
regulament, înregistrarea unei mărci 
comerciale, care corespunde uneia dintre 
situațiile menționate la articolul 197 
alineatul (3), este respinsă în cazul în care 
cererea de înregistrare a mărcii 
comerciale nu vizează vinurile care 
îndeplinesc condițiile de utilizare a unei 
astfel de mențiuni tradiționale și în cazul 
în care este depusă ulterior datei de 
depunere a cererii de protecție a 
mențiunii tradiționale la Comisie, iar 
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mențiunea tradițională este protejată 
ulterior. 
Mărcile comerciale înregistrate prin 
încălcarea primului paragraf sunt 
declarate nevalabile ca urmare a unei 
cereri în conformitate cu procedurile 
aplicabile menționate în 
Directiva 2008/95/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului sau în 
Regulamentul (CE) nr. 40/94 al 
Consiliului. 
2. Marca comercială care corespunde 
uneia dintre situațiile menționate la 
articolul 197 alineatul (3) și pentru care s-
a depus o cerere, care a fost înregistrată 
sau consacrată prin utilizare, poate fi 
folosită și reînnoită în continuare fără a 
aduce atingere protecției acordate 
mențiunii tradiționale, în cazul în care 
această posibilitate este prevăzută de 
legislația în cauză pe teritoriul Uniunii 
anterior datei de 4 mai 2002 sau anterior 
datei de depunere către Comisie a cererii 
de protejare a mențiunii tradiționale. În 
acest caz, utilizarea mențiunii tradiționale 
este permisă alături de marca comercială 
relevantă. 
3. O denumire nu este protejată ca 
mențiune tradițională în cazul în care, în 
lumina reputației și notorietății unei 
mărci comerciale, această protecție poate 
induce în eroare consumatorii în ceea ce 
privește adevărata identitate, natură, 
calitate a vinului sau adevăratele 
proprietăți ale acestuia.

Or. fr
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Amendamentul 103
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 197b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 197b
Omonimie

1. O mențiune integral sau parțial 
omonimă cu o mențiune tradițională deja 
protejată în baza prezentului capitol, 
pentru care s-a depus o cerere, este 
protejată ținându-se seama în mod 
corespunzător de utilizarea locală și 
tradițională și de riscul de confuzie. 
Mențiunea omonimă care induce în 
eroare consumatorii în ceea ce privește 
natura, calitatea sau adevărata origine a 
produselor nu este înregistrată chiar dacă 
aceasta este exactă. Utilizarea unei 
mențiuni omonime protejate nu este 
autorizată decât dacă există deosebiri 
suficiente în practică între mențiunea 
omonimă protejată ulterior și mențiunea 
tradițională deja protejată, având în 
vedere necesitatea de a trata producătorii 
în cauză în mod echitabil și de a nu 
induce în eroare consumatorii. 
2. Alineatul (1) se aplică mutatis mutandis 
mențiunilor tradiționale protejate anterior 
datei de 1 august 2009 care sunt parțial 
omonime cu o denumire de origine 
protejată sau o indicație geografică 
protejată, cu denumirea unui soi de 
struguri de vinificație sau cu sinonimul 
acesteia menționat în anexa XV. 

Or. fr
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Amendamentul 104
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 197c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 197c
Anulare

Temeiurile anulării unei mențiuni 
tradiționale le reprezintă nerespectarea 
definiției stabilite la articolul 196 sau 
neîndeplinirea cerințelor prevăzute la 
articolele 196a, 196b, articolul 197 
alineatul (3), articolul 197a alineatul (3) 
sau la articolul 197b.

Or. fr

Amendamentul 105
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 197d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 197d
Mențiuni tradiționale din țări terțe

1. Articolul 196 se aplică mutatis 
mutandis mențiunilor utilizate în mod 
tradițional în țări terțe în ceea ce privește 
produsele vitivinicole cu indicații 
geografice ale țărilor terțe respective.
2. Vinurile care provin din țări terțe ale 
căror etichete poartă indicații tradiționale 
neprotejate pot utiliza mențiunile 
tradiționale respective pe eticheta vinului 
în conformitate cu normele aplicabile în 
țările terțe în cauză, inclusiv cele care 
provin de la organizații profesionale 
reprezentative. 
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Or. fr

Amendamentul 106
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 198 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a asigura o protecție adecvată, 
Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte delegate, dispoziții cu privire la 
limba și ortografierea mențiunii protejate.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 107
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 198 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Pentru a asigura drepturile sau interesele 
legitime ale producătorilor sau ale 
operatorilor, Comisia poate stabili, prin 
intermediul unor acte delegate:

2. Pentru a asigura drepturile sau interesele 
legitime ale producătorilor sau ale 
operatorilor, Comisia poate stabili, prin 
intermediul unor acte delegate, data 
depunerii unei cereri sau a unei solicitări. 

(a) tipul solicitanților care pot cere 
protecția unei mențiuni tradiționale;
(b) condițiile valabilității unei cereri de 
recunoaștere a unei mențiuni 
tradiționale;
(c) motivele pentru care se poate obiecta 
la o propunere de recunoaștere a unei 
mențiuni tradiționale; 
(d) domeniul de aplicare a protecției, 
inclusiv relația cu mărcile comerciale, 
mențiunile tradiționale protejate, 
denumirile de origine protejate sau 
indicațiile geografice protejate, 
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omonimele sau anumite denumiri de 
struguri de vinificație;
(e) motivele anulării unei mențiuni 
tradiționale;
(f) data depunerii unei cereri sau a unei 
solicitări.

Or. fr

Amendamentul 108
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 198 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pentru a ține seama de particularitățile 
schimburilor comerciale dintre Uniune și 
anumite țări terțe, Comisia poate adopta, 
prin intermediul unor acte delegate, 
condițiile în care se pot utiliza mențiuni 
tradiționale pentru produse din țări terțe 
și poate prevedea derogări de la articolul 
196.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 109
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 202

Textul propus de Comisie Amendamentul

Sub rezerva dispozițiilor prezentului 
regulament, Directiva 2008/95/CE, 
Directiva 89/396/CEE a Consiliului, 
Directiva 2000/13/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și 
Directiva 2007/45/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului se aplică 

1. Sub rezerva dispozițiilor prezentului 
regulament, Directiva 2008/95/CE, 
Directiva 89/396/CEE a Consiliului, 
Directiva 2000/13/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și 
Directiva 2007/45/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului se aplică 
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etichetării și prezentării produselor aflate în 
domeniul de aplicare al acestora.

etichetării și prezentării produselor aflate în 
domeniul de aplicare al acestora. Sub 
rezerva unor dispoziții contrare din 
prezentul regulament, etichetarea 
produselor menționate la punctele 1-11, 
13, 15 și 16 din partea II a anexei XII nu 
poate fi completată cu alte indicații decât 
cele prevăzute în prezentul regulament, cu 
excepția cazului în care acestea 
îndeplinesc cerințele prevăzute la 
articolul 2 alineatul (1) litera (a) din 
Directiva 2000/13/CE.

2. Atunci când unul sau mai multe dintre 
ingredientele enumerate în anexa IIIa la 
Directiva 2000/13/CE sunt prezente într-
unul dintre produsele menționate în 
partea II din anexa XII, acestea trebuie 
indicate pe etichetă precedate de termenul 
„conține”.
În cazul sulfiților, se pot utiliza următorii 
termeni: „sulfiți” sau „dioxid de sulf”.
3. Obligația de etichetare menționată la 
alineatul (2) poate fi însoțită de utilizarea 
pictogramei definite prin actul de punere 
în aplicare.

Or. fr

Amendamentul 110
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 203 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prin derogare de la alineatul (1) litera 
(a), trimiterea la categoria de produse 
viticole poate fi omisă pentru vinurile ale 
căror etichete conțin numele unei denumiri 
de origine protejate sau al unei indicații 
geografice protejate.

2. Prin derogare de la alineatul (1) litera 
(a), trimiterea la categoria de produse 
viticole poate fi omisă pentru vinurile ale 
căror etichete conțin numele unei denumiri 
de origine protejate sau al unei indicații 
geografice protejate și pentru vinurile 
spumante de calitate ale căror etichete 
conțin mențiunea „Sekt”.

Or. fr
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Amendamentul 111
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 204a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 204a
Indicarea exploatației

1. Mențiunile care fac referire la o 
exploatație, altele decât indicația numelui 
îmbuteliatorului, al producătorului sau al 
vânzătorului, autorizate în conformitate 
cu procedura prevăzută la alineatul (3), 
sunt rezervate vinurilor cu denumire de 
origine protejată sau indicație geografică 
protejată cu condiția ca: 
(a) vinul să fie obținut exclusiv din 
struguri recoltați în podgoriile exploatate 
de exploatația respectivă; 
(b) procesul de vinificare să se desfășoare 
integral în exploatația respectivă; 
(c) statele membre să reglementeze 
utilizarea mențiunilor corespunzătoare 
prevăzute la alineatul (3). Țările terțe 
stabilesc normele utilizate aplicabile 
mențiunilor lor respective enumerate la 
alineatul (3), inclusiv acelea care provin 
de la organizații profesionale 
reprezentative. 
2. Numele unei exploatații poate fi utilizat 
de alți operatori implicați în 
comercializarea produsului numai în 
cazul în care exploatația în cauză acceptă 
acea utilizare.
3. Comisia autorizează printr-un act de 
punere în aplicare mențiunile care se 
referă la o exploatare, pe baza unei 
solicitări prezentate de autoritățile 
competente ale unui stat membru sau a 
unei țări terțe.
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Or. fr

Amendamentul 112
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 207 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a asigura conformitate cu 
normele orizontale privind etichetarea și 
prezentarea și pentru a ține seama de 
particularitățile sectorului vitivinicol, 
Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte delegate, definiții, reguli și 
restricții cu privire la:

1. Pentru a asigura conformitate cu 
normele orizontale privind etichetarea și 
prezentarea și pentru a ține seama de 
particularitățile sectorului vitivinicol, 
Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte delegate, definiții, reguli și 
restricții cu privire la:

(a) prezentarea și utilizarea altor indicații 
de etichetare decât cele prevăzute în 
prezenta secțiune;

(a) anumite indicații obligatorii, în special: 

(b) anumite indicații obligatorii, în special: 
(i) termenii care trebuie utilizați pentru 
formularea indicațiilor obligatorii și 
condițiile de utilizare a acestora;

(i) termenii care trebuie utilizați pentru 
formularea indicațiilor obligatorii și 
condițiile de utilizare a acestora;

(ii) termenii care fac referire la o 
exploatație și condițiile de utilizare a 
acestora;

ii) dispozițiile privind indicarea 
provenienței;

(iii) dispozițiile care permit statelor 
membre producătoare să stabilească 
reguli suplimentare în privința indicațiilor 
obligatorii;
(iv) dispozițiile care permit și alte derogări 
decât cele menționate la articolul 203 
alineatul (2) în ceea ce privește omiterea 
trimiterii la categoria de produse viticole 
și
(v) dispozițiile privind utilizarea limbilor;
(c) anumite indicații obligatorii, în special: (b) anumite indicații obligatorii, în special:

(i) termenii care trebuie utilizați pentru 
formularea indicațiilor opționale și 
condițiile de utilizare a acestora;

(i) termenii care trebuie utilizați pentru 
formularea indicațiilor opționale și 
condițiile de utilizare a acestora;

(ii) dispozițiile care permit statelor membre (ii) dispozițiile care permit statelor membre 
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producătoare să stabilească reguli 
suplimentare în privința indicațiilor 
opționale;

producătoare să stabilească reguli 
suplimentare în privința indicațiilor 
opționale;

(d) prezentare, în special: (c) prezentare, în special:

(i) condițiile de utilizare a anumitor forme 
de sticle și o listă a anumitor forme 
specifice de sticle; 

(i) condițiile de utilizare a anumitor forme 
de sticle și o listă a anumitor forme 
specifice de sticle; 

(ii) condițiile de utilizare sticlelor și a 
dispozitivelor de închidere tip „vin 
spumant”; 

(ii) condițiile de utilizare sticlelor și a 
dispozitivelor de închidere tip „vin 
spumant”; 

(iii) dispozițiile care permit statelor 
membre producătoare să stabilească reguli 
suplimentare în privința prezentării;

(iii) dispozițiile care permit statelor 
membre producătoare să stabilească reguli 
suplimentare în privința prezentării;

(iv) dispozițiile privind utilizarea limbilor. (iv) dispozițiile privind înlocuirea 
anumitor indicații prin mențiuni 
echivalente într-o altă limbă oficială a 
Uniunii. 

Or. fr

Amendamentul 113
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 230

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru a se asigura că obiectivele și 
responsabilitățile organizațiilor de 
producători, ale grupurilor de producători 
din sectorul fructelor și al legumelor, ale 
organizațiilor de operatori din sectorul 
uleiului de măsline și al măslinelor de masă 
și ale organizațiilor interprofesionale sunt 
definite în mod clar astfel încât să se 
contribuie la eficacitatea acțiunilor 
respectivelor organizații și grupuri, 
Comisia adoptă, prin intermediul unor acte 
delegate, norme cu privire la:

Pentru a se asigura că obiectivele și 
responsabilitățile organizațiilor de 
producători, ale grupurilor de producători 
din sectorul fructelor și al legumelor, ale 
organizațiilor de operatori din sectorul 
uleiului de măsline și al măslinelor de masă 
și ale organizațiilor interprofesionale sunt 
definite în mod clar astfel încât să se 
contribuie la eficacitatea acțiunilor 
respectivelor organizații și grupuri, 
Comisia adoptă, prin intermediul unor acte 
de punere în aplicare, norme cu privire la:

(a) cerințele pentru organizațiile de 
producători și asociațiile organizațiilor de 
producători, precum și grupurilor de 
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operatori:
(a) obiectivele specifice pe care trebuie să 
le urmărească aceste grupuri și organizații, 

(i) obiectivele specifice pe care trebuie să 
le urmărească aceste grupuri și organizații;

actele constitutive, recunoașterea, 
structura, statutul juridic, apartenența, 
dimensiunea, răspunderea și activitățile 
acestora, efectele care decurg în urma 
recunoașterii lor, retragerea 
recunoașterii, derogările privind 
dimensiunea minimă și fuziunile;

ii) actele constitutive, condițiile pentru 
stabilirea controlului democratic al unei 
organizații de producători;

(iii) condițiile pentru acordarea 
recunoașterii sau a planului de 
recunoaștere, a structurii, a personalității 
juridice, a condițiilor de aderare, inclusiv 
de către membrii care nu sunt producători 
într-o organizație de producători sau de 
membrii care nu sunt organizații de 
producători într-o asociație a 
organizațiilor de producători;
iv) dimensiunea și condițiile în care 
aceasta poate fi determinată;
v) răspunderea și activitățile acestor 
grupuri și organizații, efectele care 
decurg în urma recunoașterii lor;
vi) derogările de la dimensiunea minimă, 
precum și fuziunile; 

(b) extinderea aplicării anumitor norme ale 
organizațiilor interprofesionale la 
producătorii nemembri;

(b) extinderea aplicării anumitor norme la 
producătorii nemembri și procedura 
privind extinderea normelor;

(c) organizațiile transnaționale de 
producători și asociațiile transnaționale ale 
organizațiilor de producători, inclusiv 
asistența administrativă pe care autoritățile 
competente trebuie să o acorde în cadrul 
cooperării transnaționale;

(i) organizațiile transnaționale de 
producători și asociațiile transnaționale ale 
organizațiilor de producători, inclusiv 
asistența administrativă pe care autoritățile 
competente trebuie să o acorde în cadrul 
cooperării transnaționale;

(d) externalizarea activităților și asigurarea 
mijloacelor tehnice de către organizațiile 
de producători sau asociațiile organizațiilor 
de producători;

(ii) externalizarea activităților și asigurarea 
mijloacelor tehnice de către organizațiile 
de producători sau asociațiile organizațiilor 
de producători;

(e) volumul minim sau valoarea minimă a 
producției comercializabile a unei 
organizații de producători;

(iii) volumul minim sau valoarea minimă a 
producției comercializabile a unei 
organizații de producători;

(f) derogări de la cerințele prevăzute la 
articolele 209, 210 și 212;
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(g) sancțiunile în cazul nerespectării 
criteriilor de recunoaștere.
2. Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, măsurile 
care se impun referitor la prezentul 
capitol, în special cu privire la:
(a) notificările care trebuie făcute de statele 
membre;

(iv) notificările care trebuie făcute de 
statele membre;

(b) cererile de recunoaștere ca organizație 
de producători;

v) cererile de recunoaștere;

c) punerea în aplicare a planurilor de 
recunoaștere de către grupurile de 
producători;

vi) modalitățile de monitorizare și 
verificare;

(d) extinderea recunoașterii; (vii) modalitățile de punere în aplicare a 
sancțiunilor în cazul nerespectării 
criteriilor de recunoaștere. 

(e) controalele și verificările.

Or. fr

Justificare

Recunoașterea organizațiilor de producători, a grupurilor de producători din sectorul fructelor și al 
legumelor, a organizațiilor de operatori din sectorul uleiului de măsline ține de responsabilitatea 
statelor membre. Pentru aplicarea uniformă a dreptului, toate dispozițiile trebuie să rezulte din 
competențe de punere în aplicare. În plus, din motive de claritate juridică, competențele de aplicare 
conferite Comisiei cu privire la sancțiuni ar trebui să fie regrupate în articole orizontale. Principiul 
sancționării trebuie astfel consacrat într-un articol ad-hoc și o serie de sancțiuni orizontale 
precizează ulterior acest principiu.

Amendamentul 114
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 238 – alineatul 1 – fraza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. pentru a ține seama de evoluția 
schimburilor comerciale și de cea a pieței, 
precum și de nevoile piețelor în cauză și, 
atunci când este necesar, pentru a 

1. pentru a ține seama de evoluția 
schimburilor comerciale și de cea a pieței, 
precum și de nevoile piețelor în cauză și, 
atunci când este necesar, pentru a
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monitoriza importul produselor în cauză, 
Comisia poate stabili, prin intermediul 
unor acte delegate:

monitoriza importul produselor în cauză, 
Comisia poate stabili, după comunicarea 
unui studiu de impact, prin intermediul 
unor acte delegate:

Or. fr

Justificare

Produsele care fac obiectul cerințelor unui certificat de import sunt produse sensibile; orice 
modificare trebuie să facă obiectul unui studiu de impact publicat anterior, cu scopul de a oferi 
legiuitorului și operatorului timpul necesar pentru a lua la cunoștință impactul măsurii avute în 
vedere.

Amendamentul 115
Michel Dantin

Propunere de regulament
Articolul 268 – alineatul 1 – fraza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. pentru a ține seama de evoluția 
schimburilor comerciale și de cea a pieței, 
precum și de nevoile piețelor în cauză și, 
atunci când este necesar, pentru a 
monitoriza importul produselor în cauză, 
Comisia poate stabili, prin intermediul 
unor acte delegate:

1. pentru a ține seama de evoluția 
schimburilor comerciale și de cea a pieței, 
precum și de nevoile piețelor în cauză și, 
atunci când este necesar, pentru a 
monitoriza importul produselor în cauză, 
Comisia poate stabili, după comunicarea 
unui studiu de impact, prin intermediul
unor acte delegate:

Or. fr

Justificare

Produsele care fac obiectul cerințelor unui certificat de export sunt produse sensibile. Orice 
modificare trebuie să facă obiectul unui studiu de impact publicat anterior, cu scopul de a oferi 
legiuitorului și operatorului timpul necesar pentru a lua la cunoștință impactul măsurii avute în 
vedere.
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Amendamentul 116
Peter Jahr

Propunere de regulament
Articolul 314 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Sumele disponibile pe an calendaristic 
sunt următoarele:

2. Sumele disponibile pe an calendaristic 
sunt următoarele:

– 2009: 40 660 000 EUR,
– 2010: 82 110 000 EUR, – 2010: 82 110 000 EUR,

– începând cu 2011: 122 610 000 EUR. – începând cu 2011: 122 610 000 EUR.

Or. de

Amendamentul 117
Michel Dantin

Propunere de regulament
Anexa V - partea A - secțiunea III - punctul 2 - subpunctul 1a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre sunt autorizate să împartă 
clasele prevăzute la punctele 1 și 2) până 
la maximum trei subpoziții.

Or. fr

Justificare

Codificarea OCP trebuie stabilită prin lege. Prin urmare, este necesară reluarea textului integral al 
anexei actuale.

Amendamentul 118
Michel Dantin

Propunere de regulament
Anexa V - partea C - secțiunea III 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Carcasele se clasifică prin aplicarea 1. Carcasele se clasifică prin aplicarea 
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dispozițiilor de la punctul A.III mutatis 
mutandis. Cu toate acestea, termenul de 
„rotund” de la punctul A.III.1 și din 
rândurile 3 și 4 din tabelul de la punctul 
A.III.2 se înlocuiește cu termenul „sfert 
superior”.

dispozițiilor de la punctul A.III mutatis 
mutandis. Cu toate acestea, termenul de 
„rotund” de la punctul A.III.1 și din 
rândurile 3 și 4 din tabelul de la punctul 
A.III.2 se înlocuiește cu termenul „sfert 
superior”.

2. Prin derogare de la punctul 1 pentru 
mieii cu greutatea carcasei sub 13 kg, 
Comisia poate, printr-un act de punere în 
aplicare fără asistență din partea 
comitetului menționat la articolul 323 
alineatul (1), să folosească următoarele 
criterii de clasificare: 
(a) greutatea carcasei; 
(b) culoarea cărnii; 
(c) gradul de grăsime.

Or. fr

Justificare

Codificarea OCP trebuie stabilită prin lege. Prin urmare, este necesară reluarea textului integral al 
anexei actuale, prin adaptarea la prevederile Tratatului de la Lisabona..


