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Amendamentul 1096
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de sprijin includ următoarele 
elemente:
(a) o descriere detaliată a măsurilor 
propuse, precum și a obiectivelor 
cuantificate ale acestora;
(b) rezultatele consultărilor organizate;
(c) o evaluare a impactului tehnic, 
economic, ecologic și social prevăzut;
(d) un calendar al măsurilor de punere în 
aplicare;
(e) un tabel general privind finanțarea în 
care să fie indicate resursele necesare și 
alocarea indicativă prevăzută a acestora 
pentru diferitele măsuri, în conformitate 
cu plafoanele prevăzute în anexa IV;
(f) criteriile și indicatorii cantitativi ce 
trebuie folosiți pentru monitorizare și 
evaluare, precum și măsurile ce trebuie 
luate pentru a garanta punerea în 
aplicare corespunzătoare și eficientă a 
programelor de sprijin; și
(g) desemnarea autorităților și organelor 
competente responsabile de punerea în 
aplicare a programului de sprijin.

Or. en

Amendamentul 1097
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Articolul 39a nu se aplică atunci 
când singura măsură prevăzută în cadrul 
unui program de sprijin al unui stat 
membru constă într-un transfer spre 
schema de plată unică menționată la 
articolul 42.

Or. fr

Justificare

A fost reluat articolul 103 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007, în care se 
menționează că statele membre care își transferă întreaga alocare națională schemei de plată 
unică nu trebuie să prezinte un program de sprijin.

Amendamentul 1098
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 39a
Conținutul programelor de sprijin

Programele de sprijin includ următoarele 
elemente:
(a) o descriere detaliată a măsurilor 
propuse, precum și a obiectivelor 
cuantificate ale acestora;
(b) rezultatele consultărilor organizate;
(c) o evaluare a impactului tehnic, 
economic, ecologic și social prevăzut;
(d) un calendar al măsurilor de punere în 
aplicare;
(e) un tabel general privind finanțarea în 
care să fie indicate resursele necesare și 
alocarea indicativă prevăzută a acestora 
pentru diferitele măsuri, în conformitate 
cu plafoanele prevăzute în anexa X;
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(f) criteriile și indicatorii cantitativi ce 
trebuie folosiți pentru monitorizare și 
evaluare, precum și măsurile ce trebuie 
luate pentru a garanta punerea în 
aplicare corespunzătoare și eficientă a 
programelor de sprijin;
și
(g) desemnarea autorităților și organelor 
competente responsabile de punerea în 
aplicare a programului de sprijin.

Or. de

Justificare

Conținutul programelor de sprijin reprezintă un element esențial, care trebuie menționat în 
cadrul actului legislativ de bază. Prin urmare, articolul 134 din propunerea de regulament 
(2010)799 trebuie inclus în actuala propunere de regulament. 

Amendamentul 1099
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 40 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinul prin schema de plată unică în 
conformitate cu articolul 42;

(a) măsuri de sprijin pentru agregarea 
ofertei în conformitate cu articolul 42;

Or. fr

Amendamentul 1100
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 40 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sprijinul prin schema de plată unică în 
conformitate cu articolul 42;

(a) măsuri de sprijin pentru concentrarea 
ofertei în conformitate cu articolul 42;
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Or. pt

Amendamentul 1101
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 40 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) promovarea în conformitate cu articolul 
43;

(b) promovarea criteriilor de calitate în 
conformitate cu articolul 43;

Or. fr

Amendamentul 1102
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 40 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) schimbul celor mai bune practici în 
materie de sisteme avansate de producție 
durabilă;

Or. fr

Amendamentul 1103
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 40 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) un program de sprijin pentru 
producția vitivinicolă în zone abrupte în 
conformitate cu articolul 44a;
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Or. de

Justificare

În calitatea lor de peisaje vitivinicole tradiționale, zonele abrupte reprezintă baza producției 
de vinuri de bună calitate, a turismului vitivinicol, a gastronomiei și a altor activități 
economice care au loc în aval. Prin urmare, ar trebui luate măsuri pentru protejarea acestor 
zone în care activitățile vitivinicole sunt deosebit de dificile și necesită o muncă intensivă și 
ar trebui inclus în lista de măsuri eligibile un program pentru cultura vitivinicolă în zone 
abrupte.

Amendamentul 1104
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) recoltarea înainte de coacere în 
conformitate cu articolul 45;

eliminat

Or. it

Amendamentul 1105
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 40 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) recoltarea înainte de coacere în 
conformitate cu articolul 45;

(d) gestionarea ofertei în conformitate cu 
articolul 45;

Or. fr

Amendamentul 1106
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Propunere de regulament
Articolul 40 – paragraful 1 – litera h a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) utilizarea mustului de struguri 
concentrat în conformitate cu articolul 49 
alineatul (a);

Or. it

Amendamentul 1107
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prin derogare de la alineatul (3), 
statele membre pot acorda ajutoare 
naționale, în conformitate cu normele 
relevante ale Comunității privind 
ajutoarele de stat, pentru măsurile 
menționate la articolele 43, 47 și 48.

Or. it

Amendamentul 1108
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 42 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Schema de plată unică și sprijinul pentru 
viticultori

Măsurile de sprijinire a agregării ofertei

Or. en
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Amendamentul 1109
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 42 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Schema de plată unică și sprijinul pentru 
viticultori

Măsurile de sprijinire a grupării ofertelor 
în sectorul vitivinicol

Or. pt

Amendamentul 1110
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de sprijin pot include sprijin 
pentru viticultori numai sub forma 
alocării de drepturi la plată, decisă de 
statele membre până la 1 decembrie 2012 
în temeiul articolului 137 din 
Regulamentul (UE) nr. [COM(2010)799] 
și în condițiile prevăzute la articolul 
respectiv.

eliminat

Or. pt

Amendamentul 1111
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Programele de sprijin pot include sprijin 
pentru viticultori numai sub forma 
alocării de drepturi la plată, decisă de 
statele membre până la 1 decembrie 2012 

Atunci când măsurile menționate la 
articolul 40 sunt gestionate de către 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul articolului 106 din prezentul 
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în temeiul articolului 137 din 
Regulamentul (UE) nr. [COM(2010)799] 
și în condițiile prevăzute la articolul 
respectiv.

regulament, acestora li se acordă 
prioritate la alocarea resurselor 
financiare.

Or. en

Amendamentul 1112
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 42 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Atunci când măsurile menționate la 
articolul 40 sunt gestionate de către 
organizații de producători recunoscute în 
temeiul articolului 106 din prezentul 
regulament, aceste organizații sunt tratate 
cu prioritate la alocarea resurselor 
financiare. 

Or. pt

Amendamentul 1113
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 43 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovare în țările terțe Promovare

Or. en

Amendamentul 1114
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 43 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovare în țările terțe Promovare

Or. en

Amendamentul 1115
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 43 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Promovare în țările terțe Promovare

Or. en

Amendamentul 1116
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul în temeiul prezentului articol 
se acordă pentru măsuri de informare sau 
de promovare în țările terțe a vinurilor 
produse în Uniune, în vederea îmbunătățirii 
competitivității acestora în țările 
respective.

(1) Sprijinul în temeiul prezentului articol 
se acordă pentru măsuri de informare sau 
de promovare în țările terțe și pe piața 
internă a vinurilor produse în Uniune, în 
vederea îmbunătățirii competitivității 
acestora.

Or. it

Amendamentul 1117
Herbert Dorfmann
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Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul în temeiul prezentului articol 
se acordă pentru măsuri de informare sau 
de promovare în țările terțe a vinurilor 
produse în Uniune, în vederea îmbunătățirii 
competitivității acestora în țările 
respective.

(1) Sprijinul în temeiul prezentului articol 
se acordă pentru măsuri de informare sau 
de promovare în țările terțe și pe piața 
internă a vinurilor produse în Uniune, în 
vederea îmbunătățirii competitivității 
acestora.

Or. it

Amendamentul 1118
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul în temeiul prezentului articol 
se acordă pentru măsuri de informare sau 
de promovare în țările terțe a vinurilor 
produse în Uniune, în vederea îmbunătățirii 
competitivității acestora în țările 
respective.

(1) Sprijinul în temeiul prezentului articol 
se acordă pentru măsuri de informare sau 
de promovare pe piața internă sau în țările 
terțe a vinurilor produse în Uniune, în 
vederea îmbunătățirii competitivității 
acestora în țările respective.

Or. en

Amendamentul 1119
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul în temeiul prezentului articol 
se acordă pentru măsuri de informare sau 
de promovare în țările terțe a vinurilor 
produse în Uniune, în vederea îmbunătățirii 
competitivității acestora în țările 

(1) Sprijinul în temeiul prezentului articol 
se acordă pentru măsuri de informare sau 
de promovare pe piața internă sau în țările 
terțe a vinurilor produse în Uniune, în 
vederea îmbunătățirii competitivității 
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respective. acestora în țările respective.

Or. en

Justificare

Majoritatea vinurilor europene sunt vândute pe piața internă. De exemplu, în 2010, 55% din 
exporturile de vin ale statelor membre, în valoare de 8,3 miliarde de euro, au fost vândute pe 
piața UE (sursă: ComExt). În plus, importurile europene de vin de pe piețele țărilor terțe au 
crescut în mod semnificativ în ultimii ani. Prin urmare, articolul ar trebui modificat pentru a 
permite promovarea vinului și pe piața internă.

Amendamentul 1120
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul în temeiul prezentului articol 
se acordă pentru măsuri de informare sau 
de promovare în țările terțe a vinurilor 
produse în Uniune, în vederea îmbunătățirii 
competitivității acestora în țările 
respective.

(1) Sprijinul în temeiul prezentului articol 
se acordă pentru măsuri de informare sau 
de promovare pe piața internă sau în țările 
terțe a vinurilor produse în Uniune, în 
vederea îmbunătățirii competitivității 
acestora în țările respective.

Or. en

Amendamentul 1121
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul în temeiul prezentului articol 
se acordă pentru măsuri de informare sau 
de promovare în țările terțe a vinurilor 
produse în Uniune, în vederea îmbunătățirii 
competitivității acestora în țările 
respective.

(1) Sprijinul în temeiul prezentului articol 
se acordă pentru măsuri de informare sau 
de promovare în țările terțe a vinurilor de 
calitate produse în Uniune, în vederea 
îmbunătățirii competitivității acestora în 
țările respective.
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Or. fr

Amendamentul 1122
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) relații publice, măsuri de promovare sau 
de publicitate, care subliniază în mod 
special avantajele produselor din Uniune, 
în principal în ceea ce privește calitatea, 
siguranța alimentară sau respectarea 
mediului;

(a) relații publice, măsuri de promovare sau 
de publicitate, care subliniază în mod 
special avantajele produselor din Uniune, 
în principal în ceea ce privește calitatea, 
siguranța alimentară și sistemele avansate 
de producție durabilă, care reduc 
utilizarea pesticidelor și a fertilizatorilor 
chimici;

Or. fr

Amendamentul 1123
Giancarlo Scottà, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) campanii de informare, în special 
privind sistemele Uniunii referitoare la 
denumirile de origine, indicațiile 
geografice și producția ecologică;

(c) campanii de informare, în special 
privind sistemele Uniunii referitoare la 
denumirile de origine, indicațiile 
geografice și producția ecologică; în acest 
scop, ar trebui încheiate acorduri cu 
principalele lanțuri de distribuție din 
țările terțe pentru a se putea garanta că 
informațiile privind aceste produse puse 
la dispoziția consumatorilor în punctele 
de vânzare sunt cât se poate de clare;

Or. it
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Amendamentul 1124
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Georgios Papastamkos, Raffaele Baldassarre, Carlo 
Fidanza, Giovanni La Via, Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Articolul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 43a
Un sistem de sprijin asemănător celui 
existent pentru sectorul vitivinicol ar 
trebui pus în aplicare pentru sectorul 
măslinelor, pe baza programelor 
naționale finanțate prin intermediul OCP 
unice.
Acest lucru presupune elaborarea de către 
Comisie, în termen de un an de la intrarea 
în vigoare a prezentului regulament, a 
unui sistem care să încadreze programele 
naționale de sprijin în sectorul 
măslinelor, măsurile ce trebuie incluse în 
acestea și nevoile în materie de 
cofinanțare.

Or. en

Amendamentul 1125
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 43a
Schimbul de bune practici în ceea ce 

privește sistemele avansate de producție 
durabilă

(1) Sprijinul din cadrul acestei măsuri ar 
trebui să permită achiziționarea de noi 



PE494.486v01-00 16/177 AM\909520RO.doc

RO

capacități printr-un schimb de bune 
practici în ceea ce privește sistemele 
avansate de producție durabilă care 
depășesc normele privind 
condiționalitatea.
(2) Măsura menționată la alineatul (1) se 
aplică viticulturii și sistemelor de 
producție de vin care cresc nivelul de 
acoperire a solului, reduc în mod 
semnificativ utilizarea pesticidelor și a 
fertilizatorilor chimici și sporesc 
diversitatea soiurilor.
(3) Măsurile menționate la alineatul (1) 
pot include:
(a) selectarea și descrierea celor mai bune 
practici de viticultură durabilă;
(b) formarea agricolă și o sporire a 
capacităților sistemelor agricole durabile 
și avansate;
(c) vizite de schimb;
(d) servicii de diseminare a practicilor 
viticole durabile și avansate.

Or. fr

Amendamentul 1126
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 43 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 43a
Promovarea consumului moderat în 

cadrul pieței interne
Dispozițiile de la capitolele anterioare se 
aplică inclusiv în cadrul pieței interne a 
UE, acordându-se o atenție deosebită 
consumului de vin moderat și inteligent.

Or. es
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Justificare

Modificarea unei incongruențe. Nu este normal ca consumatorii europeni să nu beneficieze 
de o posibilitate pe care UE o finanțează pentru consumatorii din țări terțe.

Amendamentul 1127
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Sprijinul pentru restructurarea și 
reconversia plantațiilor viticole poate 
acoperi numai una sau mai multe dintre 
următoarele activități:

(3) Sprijinul pentru restructurarea și 
reconversia plantațiilor viticole trebuie să
acopere numai una sau mai multe dintre 
următoarele activități:

Or. fr

Amendamentul 1128
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reconversia soiurilor, inclusiv prin 
supraaltoire;

(a) creșterea numărului soiurilor, inclusiv 
prin supraaltoire;

Or. fr

Amendamentul 1129
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera c a (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) reducerea utilizării pesticidelor;
(cb) introducerea culturilor de acoperire
sau a unei acoperiri permanente.

Or. fr

Amendamentul 1130
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4 - partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Sprijinul pentru restructurarea și 
reconversia plantațiilor viticole poate lua 
numai următoarele forme:

(4) Sprijinul pentru îmbunătățirea 
sistemelor de producție a vinului și pentru
restructurarea și reconversia plantațiilor 
viticole poate lua numai următoarele 
forme:

Or. fr

Amendamentul 1131
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Contribuția Uniunii la finanțarea 
costurilor efective de restructurare și 
reconversie a plantațiilor viticole nu 
depășește 50 % din acestea. În regiunile 
mai puțin dezvoltate, contribuția Uniunii la 
costurile de restructurare și reconversie nu 
depășește 75 %.

(6) Contribuția Uniunii la finanțarea 
costurilor efective de restructurare și 
reconversie a plantațiilor viticole nu 
depășește 50 % din acestea. În regiunile 
mai puțin dezvoltate și în cele aflate în 
tranziție, contribuția Uniunii la costurile de 
restructurare și reconversie nu depășește
75 %.
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Or. es

Amendamentul 1132
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Sprijinul pentru restructurare și 
reconversie se plătește pentru suprafața în 
care a fost plantată vița-de-vie, care este 
delimitată de perimetrul exterior al viței-
de-vie, la care se adaugă o zonă-tampon a 
cărei lărgime este egală cu jumătate din 
distanța care separă rândurile. 
Statele membre stabilesc regulile care 
definesc domeniul de aplicare și nivelul 
sprijinului. Aceste reguli pot prevedea, în 
special, plata unor sume forfetare, 
nivelurile maxime ale sprijinului pe 
hectar și modularea sprijinului pe baza 
unor criterii obiective.

Or. fr

Justificare

Toate acestea sunt elemente esențiale care provin din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 
555/2008.

Amendamentul 1133
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 44 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44a
Programul de sprijin pentru viticultura în 
zone abrupte
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Măsurile luate în cadrul programului de 
sprijin pentru viticultura în zone abrupte 
sunt menite să protejeze pe termen lung 
viticultura din zonele în pantă, zonele 
abrupte și zonele în terase în care cultura 
este dificilă prin îmbunătățirea 
competitivității acesteia.
Sprijinul poate lua forma unei plăți 
forfetare pe hectar, stabilită de către statul 
membru în cauză, sau a unei plăți 
modulate, determinată de către înclinarea 
zonei. 

Or. de

Justificare

În calitatea lor de peisaje vitivinicole tradiționale, zonele abrupte reprezintă baza producției 
de vinuri de bună calitate, a turismului vitivinicol, a gastronomiei și a altor activități 
economice care au loc în aval. Prin urmare, ar trebui luate măsuri pentru protejarea acestor 
zone în care activitățile vitivinicole sunt deosebit de dificile și necesită o muncă intensivă și 
ar trebui inclus în lista de măsuri eligibile un program pentru cultura vitivinicolă în zone 
abrupte.

Amendamentul 1134
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 45 eliminat
Recoltarea înainte de coacere

(1) În sensul prezentului articol, 
recoltarea înainte de coacere înseamnă 
distrugerea totală sau înlăturarea 
ciorchinilor neajunși încă la maturitate, 
reducând astfel la zero producția pe 
suprafața respectivă.
(2) Sprijinul pentru recoltarea înainte de 
coacere contribuie la restabilirea 
echilibrului între cerere și ofertă pe piața 
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vitivinicolă a Uniunii, pentru a preveni 
crizele pe piață.
(3) Sprijinul pentru recoltarea înainte de 
coacere poate fi acordat ca despăgubire 
sub forma unei sume forfetare pe hectar, 
al cărei cuantum urmează să fie stabilit de 
statul membru în cauză.
Această plată nu depășește 50 % din suma 
costurilor directe ale distrugerii sau 
înlăturării ciorchinilor și a pierderilor de 
venit aferente unei astfel de distrugeri sau 
înlăturări.
(4) Statele membre vizate introduc un 
sistem bazat pe criterii obiective pentru a 
se asigura că măsura recoltării înainte de 
coacere nu duce la o despăgubire a 
producătorilor de vin individuali care să 
depășească plafoanele menționate la 
alineatul (3) al doilea paragraf.

Or. fr

Amendamentul 1135
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul pentru recoltarea înainte de 
coacere contribuie la restabilirea 
echilibrului între cerere și ofertă pe piața 
vitivinicolă a Uniunii, pentru a preveni 
crizele pe piață.

(2) Sprijinul pentru recoltarea înainte de 
coacere contribuie la îmbunătățirea 
calității strugurilor și la restabilirea 
echilibrului între cerere și ofertă pe piața 
vitivinicolă a Uniunii, pentru a preveni 
crizele pe piață.

Or. it

Amendamentul 1136
Elisabeth Jeggle
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Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul pentru crearea de fonduri 
mutuale oferă asistență producătorilor care 
doresc să se asigure împotriva fluctuațiilor 
pieței.

Nu privește versiunea în limba română.

Or. de

Justificare

Eroare în traducerea germană - nu privește versiunea în limba română.

Amendamentul 1137
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul pentru crearea de fonduri
mutuale oferă asistență producătorilor care 
doresc să se asigure împotriva fluctuațiilor 
pieței.

(1) Sprijinul pentru fondurile mutuale 
oferă asistență producătorilor care doresc 
să se asigure împotriva fluctuațiilor pieței.

Or. en

Amendamentul 1138
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul pentru crearea de fonduri
mutuale oferă asistență producătorilor care 
doresc să se asigure împotriva fluctuațiilor 
pieței.

(1) Sprijinul pentru fondurile mutuale 
oferă asistență producătorilor care doresc 
să se asigure împotriva fluctuațiilor pieței.
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Or. en

Amendamentul 1139
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul pentru crearea de fonduri 
mutuale oferă asistență producătorilor care 
doresc să se asigure împotriva fluctuațiilor 
pieței.

(1) Sprijinul pentru crearea și consolidarea 
unor fonduri mutuale oferă asistență 
producătorilor care doresc să se asigure 
împotriva fluctuațiilor pieței.

Or. it

Amendamentul 1140
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul pentru crearea de fonduri 
mutuale poate fi acordat sub forma unui 
ajutor temporar și degresiv destinat să 
acopere costurile administrative ale unor 
astfel de fonduri.

(2) Sprijinul pentru crearea de fonduri 
mutuale poate fi acordat pentru a acoperi:

(a) costurile administrative pentru crearea 
fondului mutual, sub forma unui ajutor 
temporar și degresiv;
(b) cuantumurile plătite de fondul mutual 
sub formă de compensații financiare 
pentru fermieri. În plus, contribuția 
financiară poate să acopere capitalul și 
dobânzile la împrumuturile comerciale 
luate de către fondul mutual pentru a 
plăti fermierilor compensații financiare în 
situații de criză. 
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Or. en

Amendamentul 1141
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul pentru crearea de fonduri 
mutuale poate fi acordat sub forma unui 
ajutor temporar și degresiv destinat să 
acopere costurile administrative ale unor 
astfel de fonduri.

(2) Sprijinul pentru crearea de fonduri 
mutuale poate fi destinat să acopere 
costurile administrative ale unor astfel de 
fonduri și o parte din sume sunt plătite 
membrilor pentru a compensa pierderile 
economice suferite.

Or. en

Amendamentul 1142
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul pentru crearea de fonduri 
mutuale poate fi acordat sub forma unui 
ajutor temporar și degresiv destinat să 
acopere costurile administrative ale unor 
astfel de fonduri.

(2) Sprijinul pentru crearea și consolidarea 
unor fonduri mutuale poate fi acordat sub 
forma unui ajutor temporar și degresiv 
destinat să acopere costurile administrative 
ale unor astfel de fonduri.

Or. it

Amendamentul 1143
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sprijinul pentru crearea de fonduri 
mutuale poate fi acordat sub forma unui 
ajutor temporar și degresiv destinat să 
acopere costurile administrative ale unor 
astfel de fonduri.

(2) Sprijinul pentru crearea de fonduri 
mutuale poate fi acordat sub forma unui 
ajutor temporar și degresiv destinat să 
acopere costurile administrative ale unor 
astfel de fonduri și o parte din sume pot fi 
plătite membrilor pentru a compensa 
pierderile economice suferite.

Or. pt

Amendamentul 1144
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul pentru asigurarea recoltei 
contribuie la protejarea veniturilor 
producătorilor atunci când acestea sunt 
afectate de dezastre naturale, fenomene 
climatice cu efecte adverse, boli sau 
infestări cu dăunători.

(1) Sprijinul pentru asigurarea recoltei 
contribuie la protejarea veniturilor 
producătorilor și la acoperirea pierderilor 
de piață suferite de către organizațiile de 
producători și/sau cooperative și/sau 
membrii acestora atunci când acestea sunt 
afectate de dezastre naturale, fenomene 
climatice cu efecte adverse, boli sau 
infestări cu dăunători.

Or. en

Amendamentul 1145
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul pentru asigurarea recoltei 
contribuie la protejarea veniturilor 
producătorilor atunci când acestea sunt 

(1) Sprijinul pentru asigurarea recoltei 
contribuie la protejarea veniturilor 
producătorilor și la acoperirea pierderilor 
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afectate de dezastre naturale, fenomene 
climatice cu efecte adverse, boli sau 
infestări cu dăunători.

de piață suferite de către organizațiile de 
producători și/sau cooperative și/sau 
membrii acestora atunci când acestea sunt 
afectate de dezastre naturale, fenomene 
climatice cu efecte adverse, boli sau 
infestări cu dăunători.

Or. pt

Amendamentul 1146
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Beneficiarii trebuie să dovedească că au 
luat măsurile necesare de prevenire a 
riscurilor menționate în anexa (XX).

Or. fr

Amendamentul 1147
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 80 % din costul primelor de asigurare 
plătite de producători pentru a se asigura 
împotriva pierderilor produse de fenomene 
climatice cu efecte adverse asimilabile 
dezastrelor naturale;

(a) 80 % din costul primelor de asigurare 
plătite de producători, de organizațiile de 
producători și/sau de cooperative pentru a 
se asigura împotriva pierderilor produse de 
fenomene climatice cu efecte adverse 
asimilabile dezastrelor naturale.

Or. en
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Amendamentul 1148
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 80 % din costul primelor de asigurare 
plătite de producători pentru a se asigura 
împotriva pierderilor produse de fenomene 
climatice cu efecte adverse asimilabile 
dezastrelor naturale;

(a) 80 % din costul primelor de asigurare 
plătite de producători, de organizațiile de 
producători /cooperative pentru a se 
asigura împotriva pierderilor produse de 
fenomene climatice cu efecte adverse 
asimilabile dezastrelor naturale.

Or. en

Amendamentul 1149
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 80 % din costul primelor de asigurare 
plătite de producători pentru a se asigura 
împotriva pierderilor produse de fenomene 
climatice cu efecte adverse asimilabile 
dezastrelor naturale;

(a) 80 % din costul primelor de asigurare 
plătite de producători, de organizațiile de 
producători /cooperative pentru a se 
asigura împotriva pierderilor produse de 
fenomene climatice cu efecte adverse 
asimilabile dezastrelor naturale.

Or. pt

Amendamentul 1150
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 50 % din costul primelor de asigurare 
plătite de producători pentru asigurări 

(b) 50 % din costul primelor de asigurare 
plătite de producători, de organizațiile de 
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împotriva: producători și/sau cooperative pentru 
asigurări împotriva:

Or. en

Amendamentul 1151
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 50 % din costul primelor de asigurare 
plătite de producători pentru asigurări 
împotriva:

(b) 50 % din costul primelor de asigurare 
plătite de producători sau de organizațiile 
de producători/ cooperative pentru 
asigurări împotriva:

Or. en

Amendamentul 1152
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 50 % din costul primelor de asigurare 
plătite de producători pentru asigurări 
împotriva:

(b) 50 % din costul primelor de asigurare 
plătite de producători sau de organizațiile 
de producători/ cooperative pentru 
asigurări împotriva:

Or. pt

Amendamentul 1153
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 48 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Investiții Investiții în piața internă și în țările terțe

Or. es

Amendamentul 1154
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 48 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investiții Investiții în piața internă și în țările terțe

Or. es

Amendamentul 1155
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 48 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Investiții Investiții și alte cheltuieli eligibile

Or. es

Amendamentul 1156
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul poate fi acordat pentru 
investiții corporale sau necorporale în 

(1) Sprijinul poate fi acordat pentru 
investiții corporale sau necorporale în 
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instalații de prelucrare, în infrastructura 
unității de vinificație sau în 
comercializarea vinului, care îmbunătățesc 
performanța globală a întreprinderii și se 
referă la unul sau mai multe dintre 
următoarele aspecte:

instalații de prelucrare, în infrastructura 
unității de vinificație sau în structuri și 
instrumente de comercializare, inclusiv 
resurse umane specializate, și în distilerii  
care îmbunătățesc performanța globală a 
întreprinderii și adaptarea acesteia la 
cererile pieței, sporesc competitivitatea 
acesteia pe piața internă și pe piețele 
țărilor terțe și se referă la unul sau mai 
multe dintre următoarele aspecte:

Or. es

Justificare

Scopul prezentului amendament este de a adapta măsura la nevoile reale ale sectorului, care 
depășesc investițiile în infrastructură și în echipamente. În multe cazuri, este nevoie de 
investiții în resurse umane specializate și în bunuri necorporale.

Amendamentul 1157
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul poate fi acordat pentru 
investiții corporale sau necorporale în 
instalații de prelucrare, în infrastructura 
unității de vinificație sau în 
comercializarea vinului, care îmbunătățesc 
performanța globală a întreprinderii și se 
referă la unul sau mai multe dintre 
următoarele aspecte:

(1) Sprijinul poate fi acordat pentru 
investiții corporale sau necorporale în 
instalații de prelucrare, în infrastructura 
unității de vinificație sau în structuri și 
instrumente de comercializare care 
îmbunătățesc performanța globală a 
întreprinderii și adaptarea acesteia la 
cererile pieței, sporesc competitivitatea 
acesteia pe piața internă și în țările terțe și 
se referă la unul sau mai multe dintre 
următoarele aspecte:

Or. es

Amendamentul 1158
Rareș-Lucian Niculescu
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Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul poate fi acordat pentru 
investiții corporale sau necorporale în 
instalații de prelucrare, în infrastructura 
unității de vinificație sau în 
comercializarea vinului, care îmbunătățesc 
performanța globală a întreprinderii și se 
referă la unul sau mai multe dintre 
următoarele aspecte:

(1) Sprijinul poate fi acordat pentru 
investiții corporale sau necorporale în 
instalații de prelucrare, în infrastructura 
unității de vinificație sau în 
comercializarea vinului, inclusiv pentru 
investiții necorporale care îmbunătățesc 
performanța globală a întreprinderii și se 
referă la unul sau mai multe dintre 
următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 1159
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul poate fi acordat pentru 
investiții corporale sau necorporale în
instalații de prelucrare, în infrastructura 
unității de vinificație sau în
comercializarea vinului, care îmbunătățesc 
performanța globală a întreprinderii și se 
referă la unul sau mai multe dintre 
următoarele aspecte:

(1) Sprijinul poate fi acordat pentru 
investiții corporale sau necorporale și alte 
cheltuieli eligibile privind instalațiile de 
prelucrare, infrastructura unității de 
vinificație sau comercializarea vinului, care 
îmbunătățesc performanța globală a 
întreprinderii, sporesc competitivitatea 
acesteia pe piața internă și pe piețele 
țărilor terțe și se referă la unul sau mai 
multe dintre următoarele aspecte:

Or. es

Amendamentul 1160
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul poate fi acordat pentru 
investiții corporale sau necorporale în 
instalații de prelucrare, în infrastructura 
unității de vinificație sau în 
comercializarea vinului, care îmbunătățesc 
performanța globală a întreprinderii și se 
referă la unul sau mai multe dintre 
următoarele aspecte:

(1) Sprijinul poate fi acordat pentru 
investiții corporale sau necorporale, 
inclusiv înregistrarea mărcilor colective,
în instalații de prelucrare, în infrastructura 
unității de vinificație, în distilerii sau în 
comercializarea vinului, inclusiv pentru 
investiții necorporale care îmbunătățesc 
performanța globală a întreprinderii și se 
referă la unul sau mai multe dintre
următoarele aspecte:

Or. it

Amendamentul 1161
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul poate fi acordat pentru 
investiții corporale sau necorporale în 
instalații de prelucrare, în infrastructura 
unității de vinificație sau în 
comercializarea vinului, care îmbunătățesc 
performanța globală a întreprinderii și se 
referă la unul sau mai multe dintre 
următoarele aspecte:

(1) Sprijinul poate fi acordat pentru 
investiții corporale sau necorporale, 
inclusiv înregistrarea mărcilor colective,
în instalații de prelucrare, în infrastructura 
unității de vinificație, în distilerii sau în 
comercializarea vinului, inclusiv pentru 
investiții necorporale care îmbunătățesc 
performanța globală a întreprinderii și se 
referă la unul sau mai multe dintre 
următoarele aspecte:

Or. it

Amendamentul 1162
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Sprijinul poate fi acordat pentru 
investiții corporale sau necorporale în
instalații de prelucrare, în infrastructura 
unității de vinificație sau în
comercializarea vinului, care îmbunătățesc 
performanța globală a întreprinderii și se 
referă la unul sau mai multe dintre 
următoarele aspecte:

(1) Sprijinul poate fi acordat pentru 
investiții corporale sau necorporale și alte 
cheltuieli eligibile privind instalații de 
prelucrare, infrastructura unității de 
vinificație, distilerii sau comercializarea 
vinului, inclusiv pentru investiții 
necorporale care îmbunătățesc performanța 
globală a întreprinderii și se referă la unul 
sau mai multe dintre următoarele aspecte:

Or. es

Amendamentul 1163
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) producerea sau comercializarea 
produselor vitivinicole menționate în anexa 
VI partea II;

(a) producerea sau comercializarea 
produselor vitivinicole menționate în anexa 
VI partea II, inclusiv investițiile 
necorporale;

Or. en

Amendamentul 1164
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) producerea sau comercializarea 
produselor vitivinicole menționate în anexa 
VI partea II;

(a) producerea sau comercializarea 
produselor vitivinicole menționate în anexa 
VI partea II, inclusiv investițiile 
necorporale;

Or. pt
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Amendamentul 1165
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dezvoltarea unor măsuri avansate de 
producție agronomice și durabile.

Or. fr

Amendamentul 1166
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În scopul prezentului articol, 
cheltuielile eligibile includ contractarea 
unor mijloace materiale și/sau a unor 
resurse umane pentru a îmbunătăți 
comercializarea produselor vitivinicole 
produse în UE, definite în anexa VI 
partea II din prezentul regulament. 
Această măsură se poate aplica pe 
întregul teritoriu al UE, inclusiv în țara 
de origine a solicitantului ajutorului în 
cauză.

Or. es

Amendamentul 1167
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este acordat la nivelul 
maxim, ajutorul prevăzut la alineatul (1) 
se aplică numai microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici și mijlocii definite în 
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1168
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este acordat la nivelul maxim, 
ajutorul prevăzut la alineatul (1) se aplică 
numai microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici și mijlocii definite în 
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii.

Atunci când este acordat la nivelul maxim, 
ajutorul prevăzut la alineatul (1) se acordă 
în primul rând organizațiilor de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 106 din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 1169
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este acordat la nivelul maxim, 
ajutorul prevăzut la alineatul (1) se aplică 
numai microîntreprinderilor și 

Atunci când este acordat la nivelul maxim, 
ajutorul prevăzut la alineatul (1) se acordă 
în primul rând organizațiilor de 
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întreprinderile mici și mijlocii definite în 
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii.

producători recunoscute în temeiul 
articolului 106 din prezentul regulament.

Or. pt

Amendamentul 1170
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este acordat la nivelul maxim, 
ajutorul prevăzut la alineatul (1) se aplică 
numai microîntreprinderilor și
întreprinderilor mici și mijlocii definite în 
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii.

Atunci când este acordat la nivelul maxim, 
ajutorul prevăzut la alineatul (1) se aplică 
întreprinderilor, organizațiilor de 
producători sau cooperativelor.

Or. es

Amendamentul 1171
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este acordat la nivelul maxim, 
ajutorul prevăzut la alineatul (1) se aplică 
numai microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici și mijlocii definite în 
Recomandarea 2003/361/CE a Comisiei 
din 6 mai 2003 privind definirea 
microîntreprinderilor și a întreprinderilor 
mici și mijlocii.

Atunci când este acordat la nivelul maxim, 
ajutorul prevăzut la alineatul (1) se aplică 
organizațiilor de producători definite la 
articolul 106 din prezentul regulament și
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici și mijlocii definite în Recomandarea 
2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 
privind definirea microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii25.
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Or. es

Amendamentul 1172
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, rata
maximă se poate aplica tuturor 
întreprinderilor în cazul regiunilor 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din tratat și al insulelor mici din Marea 
Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1405/200626. În cazul întreprinderilor 
care nu intră sub incidența articolului 2 
alineatul (1) din titlul I al anexei la 
Recomandarea 2003/361/CE și care au 
mai puțin de 750 de angajați sau o cifră 
de afaceri mai mică de 200 de milioane 
EUR, intensitatea maximă a ajutorului se 
reduce la jumătate.

Rata maximă se poate aplica tuturor 
întreprinderilor în cazul regiunilor 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din tratat și al insulelor mici din Marea 
Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1405/200626. 

Or. en

Amendamentul 1173
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, rata
maximă se poate aplica tuturor 
întreprinderilor în cazul regiunilor 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din tratat și al insulelor mici din Marea 
Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1405/200626. În cazul întreprinderilor 

Rata maximă se poate aplica tuturor 
întreprinderilor în cazul regiunilor 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din tratat și al insulelor mici din Marea 
Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1405/200626. 
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care nu intră sub incidența articolului 2 
alineatul (1) din titlul I al anexei la 
Recomandarea 2003/361/CE și care au 
mai puțin de 750 de angajați sau o cifră 
de afaceri mai mică de 200 de milioane 
EUR, intensitatea maximă a ajutorului se 
reduce la jumătate.

Or. pt

Amendamentul 1174
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, rata
maximă se poate aplica tuturor 
întreprinderilor în cazul regiunilor 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din tratat și al insulelor mici din Marea 
Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1405/200626. În cazul întreprinderilor 
care nu intră sub incidența articolului 2 
alineatul (1) din titlul I al anexei la 
Recomandarea 2003/361/CE și care au 
mai puțin de 750 de angajați sau o cifră 
de afaceri mai mică de 200 de milioane 
EUR, intensitatea maximă a ajutorului se 
reduce la jumătate.

Rata maximă se poate aplica tuturor 
întreprinderilor în cazul regiunilor 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din tratat și al insulelor mici din Marea 
Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1405/200626. 

Or. en

Amendamentul 1175
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin derogare de la primul paragraf, rata 
maximă se poate aplica tuturor 
întreprinderilor în cazul regiunilor 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din tratat și al insulelor mici din Marea 
Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1405/200626. În cazul întreprinderilor 
care nu intră sub incidența articolului 2 
alineatul (1) din titlul I al anexei la 
Recomandarea 2003/361/CE și care au 
mai puțin de 750 de angajați sau o cifră 
de afaceri mai mică de 200 de milioane 
EUR, intensitatea maximă a ajutorului se 
reduce la jumătate.

Prin derogare de la primul paragraf, rata 
maximă se poate aplica tuturor 
întreprinderilor în cazul regiunilor 
ultraperiferice menționate la articolul 349 
din tratat și al insulelor mici din Marea 
Egee, astfel cum sunt definite la articolul 1 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1405/200626.

Or. es

Amendamentul 1176
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Costurile eligibile exclud costurile 
neeligibile menționate la articolul 59 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. [COM(2011)615].

(3) Sunt eligibile cheltuielile privind:

(a) construcția, achiziția, inclusiv prin 
leasing, sau renovarea de bunuri imobile;
(b) achiziționarea sau cumpărarea prin 
leasing de mașini și echipamente noi, 
inclusiv de software, în limita valorii pe 
piață a bunului respectiv;
(c) costurile generale legate de cheltuielile 
menționate la literele (a) și (b), în special 
onorariile arhitecților și remunerațiile 
inginerilor și ale consultanților, precum și 
costurile cu studiile de fezabilitate, 
achiziția de brevete sau obținerea de 
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licențe;
Prin derogare de la litera (b) și doar în 
cazul microîntreprinderilor și al 
întreprinderilor mici și mijlocii în sensul 
Recomandării Comisiei 2003/361/CE, 
statele membre pot, în situații justificate 
în mod cuvenit, să stabilească condițiile în 
care cumpărarea unui material de ocazie 
poate fi considerat drept cheltuială 
admisibilă.
Investițiile de simplă reînnoire nu sunt 
considerate a fi cheltuieli admisibile.
Costurile eligibile exclud costurile 
neeligibile menționate la articolul 59 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
nr. [COM(2011)615].

Or. fr

Justificare

Criteriile de eligibilitate stabilite în Regulamentul Comisiei (CE) nr. 555/2008 reprezintă 
elemente esențiale, care trebuie incluse în actul de bază.

Amendamentul 1177
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 50 % în regiunile mai puțin dezvoltate; (a) 60 % în regiunile mai puțin dezvoltate;

Or. pt

Amendamentul 1178
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 – litera a



AM\909520RO.doc 41/177 PE494.486v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) 50 % în regiunile mai puțin dezvoltate; (a) 50 % în regiunile mai puțin dezvoltate 
și în cele care se află în tranziție;

Or. es

Amendamentul 1179
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) 40 % în alte regiuni decât regiunile mai 
puțin dezvoltate;

(b) 50 % în alte regiuni decât regiunile mai 
puțin dezvoltate;

Or. pt

Amendamentul 1180
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) 75 % în regiunile ultraperiferice 
menționate la articolul 349 din tratat;

(c) 85 % în regiunile ultraperiferice 
menționate la articolul 349 din tratat;

Or. pt

Amendamentul 1181
Luís Paulo Alves

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 65 % în insulele mici din Marea Egee, 
astfel cum sunt definite la articolul 1 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1405/2006.

(d) 75 % în insulele mici din Marea Egee, 
astfel cum sunt definite la articolul 1 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1405/2006.

Or. pt

Amendamentul 1182
Georgios Papastamkos

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) 65 % în insulele mici din Marea Egee, 
astfel cum sunt definite la articolul 1 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1405/2006.

(d) 75 % în insulele mici din Marea Egee, 
astfel cum sunt definite la articolul 1 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1405/2006.

Or. el

Amendamentul 1183
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În scopul prezentului articol, alte 
cheltuieli eligibile includ contractarea de 
materiale și/sau resurse umane pentru 
îmbunătățirea comercializării produselor 
vinicole produse în UE, definite în anexa 
VI partea II din prezentul regulament.

Or. es
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Justificare

Se deschide posibilitatea utilizării ajutorului pentru recrutarea unor experți în marketing și 
comercializare: sfera de aplicare actuală este foarte restrictivă și nu include decât investițiile 
în depozite și în alte echipamente pentru a îmbunătății comercializarea. 

Amendamentul 1184
Izaskun Bilbao Barandica

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Această măsură se poate aplica pe 
întregul teritoriu al UE, inclusiv în țara 
de origine a solicitantului ajutorului în 
cauză.

Or. es

Justificare

Permite țării în care este prezentat proiectul să beneficieze, de asemenea, de ajutor.

Amendamentul 1185
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 48 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 48a
În conformitate cu articolul 48, alte 
cheltuieli eligibile includ bunuri 
corporale sau resurse umane calificate 
pentru îmbunătățirea comercializării 
produselor vinicole produse în UE și 
definite în anexa VI partea II din 
prezentul regulament.

Or. en
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Amendamentul 1186
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ajutorul include o sumă forfetară menită 
să compenseze costurile de colectare a 
produselor care trebuie transferate de la 
distilator la producător, cu condiția ca 
acesta din urmă să-și asume costurile 
aferente.

Or. fr

Amendamentul 1187
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pt

Amendamentul 1188
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Alcoolul rezultat din distilarea pentru 
care s-a acordat sprijin menționată la 
alineatul (1) este folosit exclusiv în scopuri 
industriale sau energetice într-un mod care 
nu denaturează concurența.

Or. pl

Amendamentul 1189
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Ajutorul se plătește distilatorilor care 
efectuează transformarea produselor 
livrate pentru distilare în alcool brut cu 
un o tărie alcoolică de cel puțin 92%.
Statele membre pot prevedea acordarea în 
avans a ajutorului cu condiția ca 
beneficiarul să prezinte în prealabil o 
garanție.

Or. fr

Amendamentul 1190
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Statele membre adoptă norme 
detaliate pentru punerea în aplicare a 
măsurii prevăzute la prezentul articol.

Or. fr



PE494.486v01-00 46/177 AM\909520RO.doc

RO

Justificare

Criteriile de eligibilitate și metodele de calcul stabilite în Regulamentul Comisiei (CE) nr.
555/2008 reprezintă elemente esențiale, care trebuie incluse în actul de bază.

Amendamentul 1191
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Pentru a evita acordarea unui dublu 
ajutor pentru distilare, alcoolul menționat 
la alineatul (3) nu face obiectul 
preferinței menționate la articolul 21 
alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE 
privind biocarburanții produși din deșeuri 
și contribuția, considerată a fi dublă, a  
acestora la atingerea ratei finale de 
consum de energie din surse regenerabile 
în domeniul transportului.

Or. pl

Justificare

Dyrektywa 2009/28/WE dotycząca odnawialnych źródeł energii wprowadza szczególne 
preferencje polegające na podwójnym zaliczaniu do realizacji wskaźnika końcowego zużycia 
energii ze źródeł odnawialnych w transporcie biopaliw wytwarzanych z odpadów, do których 
zaliczane są produkty uboczne z produkcji wina.Zastosowanie mechanizmu wsparcia dla 
dobrowolnej lub obowiązkowej destylacji produktów ubocznych powstających podczas 
produkcji wina przy jednoczesnym podwójnym zaliczaniu tych produktów do zużycia energii 
ze źródeł odnawialnych w transporcie może być traktowane jako dwukrotne wsparcie procesu 
destylacji, wpływając na zakłócenia konkurencji na rynku alkoholu.Środki pomocowe na 
rynku wina powinny być tak stosowane, aby nie powodować zakłóceń na rynku alkoholu 
etylowego.

Amendamentul 1192
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 49 – alineatul 3 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Pentru a evita acordarea unui dublu 
ajutor pentru distilare, alcoolul menționat 
la alineatul (3) nu face obiectul 
preferinței menționate la articolul 21 
alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE 
privind biocarburanții produși din deșeuri 
și contribuția, considerată a fi dublă, a  
acestora la atingerea ratei finale de 
consum de energie din surse regenerabile 
în domeniul transportului.

Or. pl

Amendamentul 1193
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 49a
Utilizarea mustului de struguri concentrat 
(1) Poate fi acordat sprijin producătorilor 
de  vin care utilizează must de struguri 
concentrat, inclusiv must de struguri 
concentrat rectificat, pentru a spori tăria 
alcoolică naturală a produselor, în 
conformitate cu condițiile stabilite în 
anexa XVa.
(2) Valoarea ajutorului se stabilește per 
tărie alcoolică în volume potențială și per 
hectolitru de must utilizat pentru 
îmbogățire. 
(3) Nivelurile maxime de ajutor aplicabile 
pentru această măsură în diferitele zone 
viticole sunt stabilite de către Comisie.

Or. it
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Amendamentul 1194
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 50 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) privind criteriile de eligibilitate pentru 
măsurile de sprijin, tipul de cheltuieli și 
de operațiuni eligibile pentru sprijin, 
măsurile neeligibile pentru sprijin și 
nivelul maxim al sprijinului pentru 
fiecare măsură;

eliminat

Or. fr

Justificare

Criteriile de eligibilitate reprezintă informații de bază, care trebuie incluse în actul de bază.

Amendamentul 1195
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 50 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) evaluarea acțiunilor finanțate;

Or. de

Amendamentul 1196
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prezentarea programelor de sprijin, 
planificarea financiară corespunzătoare și 

(a) prezentarea programelor de sprijin și
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revizuirea programelor de sprijin; planificarea financiară corespunzătoare 

Or. de

Amendamentul 1197
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) evaluarea acțiunilor finanțate; eliminat

Or. de

Amendamentul 1198
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot elabora, pentru 
sectorul apicol, programe naționale pentru 
o perioadă de trei ani.

(1) Statele membre pot elabora, pentru 
sectorul apicol, programe naționale pentru 
o perioadă de șapte ani.

Or. fr

Amendamentul 1199
Astrid Lulling, Mariya Gabriel, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot elabora, pentru 
sectorul apicol, programe naționale pentru 
o perioadă de trei ani.

(1) Statele membre pot elabora, pentru 
sectorul apicol, programe naționale pentru 
o perioadă de trei ani. Aceste programe 
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trebuie elaborate în strânsă cooperare cu 
organizații și cooperative reprezentative 
din domeniul apiculturii.

Or. en

Amendamentul 1200
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot elabora, pentru 
sectorul apicol, programe naționale pentru 
o perioadă de trei ani.

(1) Statele membre pot elabora, pentru 
sectorul apicol, programe naționale pentru 
o perioadă de trei ani. Aceste programe 
trebuie elaborate în strânsă cooperare cu 
organizații și cooperative reprezentative 
din domeniul apiculturii.

Or. en

Amendamentul 1201
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre pot elabora, pentru 
sectorul apicol, programe naționale pentru 
o perioadă de trei ani.

(1) Statele membre pot elabora, pentru 
sectorul apicol, programe naționale pentru 
o perioadă de trei ani. Aceste programe 
trebuie elaborate în strânsă cooperare cu 
organizații și cooperative reprezentative 
din domeniul apiculturii.

Or. en

Amendamentul 1202
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția Uniunii la programele
apicole nu depășește 50 % din cheltuielile 
suportate de statele membre.

(2) Contribuția Uniunii la finanțarea 
programelor apicole este de 75 % din 
cheltuielile suportate de statele membre.

Or. es

Amendamentul 1203
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția Uniunii la programele 
apicole nu depășește 50 % din cheltuielile 
suportate de statele membre.

(2) Contribuția Uniunii la programele 
apicole este de cel puțin 50 % din 
cheltuielile suportate de statele membre.

Or. es

Amendamentul 1204
Astrid Lulling, Mariya Gabriel, Jim Higgins

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția Uniunii la programele 
apicole nu depășește 50 % din cheltuielile 
suportate de statele membre.

(2) Contribuția Uniunii la programele 
apicole este egală cu 50 % din cheltuielile 
suportate de statele membre.

Or. en
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Amendamentul 1205
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția Uniunii la programele 
apicole nu depășește 50 % din cheltuielile 
suportate de statele membre.

(2) Contribuția Uniunii la programele 
apicole este egală cu 50 % din cheltuielile 
suportate de statele membre.

Or. en

Amendamentul 1206
Rareș-Lucian Niculescu

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția Uniunii la programele 
apicole nu depășește 50 % din cheltuielile 
suportate de statele membre.

(2) Contribuția Uniunii la programele 
apicole este egală cu 50 % din cheltuielile 
suportate de statele membre.

Or. en

Amendamentul 1207
Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Artur Zasada, Elżbieta Katarzyna 
Łukacijewska, Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția Uniunii la programele 
apicole nu depășește 50 % din cheltuielile 
suportate de statele membre.

(2) Contribuția Uniunii la programele 
apicole este egală cu 50 % din cheltuielile 
suportate de statele membre.

Or. pl
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Justificare

Acest amendament propune reluarea formulării din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 pentru 
a evita orice confuzie și a garanta o cofinanțare de la bugetul UE a programelor pentru 
apicultură în proporție de 50%.

Amendamentul 1208
Janusz Wojciechowski

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Contribuția Uniunii la programele 
apicole nu depășește 50 % din cheltuielile 
suportate de statele membre.

(2) Contribuția Uniunii la programele 
apicole este egală cu 50 % din cheltuielile 
suportate de statele membre.

Or. pl

Amendamentul 1209
Astrid Lulling, Jim Higgins, Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a beneficia de contribuția 
Uniunii prevăzută la alineatul (2), statele 
membre realizează un studiu despre 
structura producției și a comercializării în 
sectorul apicol de pe teritoriul lor.

(3) Pentru a beneficia de contribuția 
Uniunii prevăzută la alineatul (2), statele 
membre stabilesc un sistem fiabil de 
identificare, care să facă posibil un 
recensământ periodic al șeptelului apicol 
și realizează un studiu despre structura 
producției și a comercializării în sectorul 
apicol de pe teritoriul lor. Finanțarea 
recensământului și identificarea 
stupurilor nu trebuie făcută în 
detrimentul programelor existente în 
domeniul ameliorării producției și al 
comercializării mierii în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 797/2004.1

_______________
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1 JO L 125, 28.4.2004

Or. fr

Amendamentul 1210
Csaba Sándor Tabajdi

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Pentru a beneficia de contribuția 
Uniunii prevăzută la alineatul (2), statele 
membre realizează un studiu despre 
structura producției și a comercializării în 
sectorul apicol de pe teritoriul lor.

(3) Pentru a beneficia de contribuția 
Uniunii prevăzută la alineatul (2), statele 
membre stabilesc un sistem fiabil de 
evaluare anuală a mărimii șeptelului 
apicol, eventual cu ajutorul asociațiilor 
apicultorilor, și realizează un studiu despre 
structura producției și a comercializării în 
sectorul apicol de pe teritoriul lor.

Or. fr

Amendamentul 1211
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Programele apicole naționale se 
elaborează în strânsă colaborare cu 
organizațiile reprezentative și 
cooperativele apicole.

Or. bg

Amendamentul 1212
Csaba Sándor Tabajdi
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Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Măsurile care pot fi incluse în 
programele apicole sunt următoarele:
(a) asistența tehnică pentru apicultori și 
organizațiile de apicultori;
(b) lupta împotriva agresorilor și bolilor 
stupilor, în special varooza,
(c) raționalizarea transhumanței;
(d) măsuri de sprijinire a laboratoarelor 
de analiză a produselor apicole pentru a 
ajuta apicultorii să își comercializeze și să 
își valorifice produsele;
(e) monitorizarea șeptelului apicol al 
Uniunii și sprijinirea repopulării;
(f) colaborarea cu organismele 
specializate pentru realizarea de 
programe de cercetare aplicată în 
domeniul apiculturii și al produselor 
apicole;
(g) monitorizarea pieței;
(h) îmbunătățirea calității produselor în 
vederea unei mai bune valorificări a 
acestora pe piață, printre altele prin 
intermediul unui sprijin pentru investițiile 
corporale și necorporale în producție sau 
comercializare;
(i) indicarea obligatorie pe etichetă a țării 
de origine pentru produsele apicole 
importate sau produse în Uniune și, în 
cazul amestecurilor sau al produselor de 
origini diferite, etichetarea obligatorie 
indicând proporția fiecărei țări de origine;

Or. fr

Amendamentul 1213
Astrid Lulling
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Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Măsurile care pot fi incluse în 
programele apicole sunt următoarele:
(a) asistența tehnică pentru apicultori și 
organizațiile de apicultori;
(b) lupta împotriva agresorilor și bolilor 
stupilor, în special varooza;
(c) raționalizarea transhumanței;
(d) ajutoare pentru investițiile corporale și 
necorporale, destinate producției sau 
comercializării produselor apicole, în 
vederea îmbunătățirii performanțelor 
laboratoarelor de analiză a produselor 
apicole;
(e) monitorizarea șeptelului apicol al 
Uniunii și sprijinirea repopulării;
(f) colaborarea cu organismele 
specializate pentru realizarea de 
programe de cercetare aplicată în 
domeniul apiculturii și al produselor 
apicole;
(g) monitorizarea pieței;
(h) îmbunătățirea calității produselor în 
vederea unei mai bune valorificări a 
acestora pe piață;
(i) menționarea obligatorie pe etichetă a 
țării de origine pentru produsele apicole 
importate sau produse în Uniune și, în 
cazul amestecurilor sau al produselor de 
origini diferite, etichetarea obligatorie 
indicând proporția fiecărei țări de origine;

Or. fr

Amendamentul 1214
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Măsurile care pot fi incluse în 
programul apicol sunt următoarele:
(a) asistența tehnică pentru apicultori și 
grupările de apicultori;
(b) controlul varoozei;
(c) raționalizarea transhumanței;
(d) măsurile de sprijinire a laboratoarelor 
de analiză a caracteristicilor fizico-
chimice ale mieri;
(e) măsurile de sprijinire a repopulării 
stupurilor în Comunitate;
(f) colaborarea cu organismele 
specializate pentru realizarea de 
programe de cercetare aplicată în 
domeniul apiculturii și al produselor 
apicole.

Or. es

Amendamentul 1215
Mariya Gabriel

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Măsurile care pot fi incluse în 
programele apicole sunt următoarele:
(а) asistența tehnică pentru apicultori și 
organizațiile de apicultori;
(b) controlul varoozei;
(c) raționalizarea transhumanței;
(d) măsurile de sprijinire a laboratoarelor 
de analiză a caracteristicilor fizico-
chimice ale mieri;
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(e) măsurile de sprijinire a repopulării 
stupurilor în Comunitate;
(f) colaborarea cu organismele 
specializate pentru realizarea de 
programe de cercetare aplicată în 
domeniul apiculturii și al produselor 
apicole.

Or. bg

Amendamentul 1216
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 52 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 52a
Măsuri de sprijin specifice

Programele apicole trebuie să includă 
următoarele măsuri de sprijin specifice:
(a) măsuri de precauție, inclusiv măsuri 
pentru îmbunătățirea sănătății albinelor 
și reducerea utilizării pesticidelor;
(b) acțiuni specifice pentru lărgirea 
diversității vegetale, în special a speciilor 
de plate melifere pentru apicultură.
(c) programe de formare și de consolidare 
a capacităților destinate apicultorilor.

Or. fr

Amendamentul 1217
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 52 a (nou)



AM\909520RO.doc 59/177 PE494.486v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 52a
Măsurile eligibile pentru ajutor

Măsurile care pot fi incluse în programele 
apicole în temeiul articolului 52 sunt 
următoarele:
(a) asistența tehnică pentru apicultori și 
grupările de apicultori;
(b) controlul varoozei;
(c) raționalizarea transhumanței;
(d) măsuri de sprijinire a laboratoarelor 
de analiză a caracteristicilor fizico-
chimice ale mieri;
(e) măsuri de sprijinire a repopulării 
stupurilor în Comunitate;
(f) colaborarea cu organismele 
specializate pentru realizarea de 
programe de cercetare aplicată în 
domeniul apiculturii și al produselor 
apicole.

Or. en

Amendamentul 1218
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre, Kay Swinburne

Propunere de regulament
Articolul 52 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 52a
Măsurile eligibile pentru ajutor

Măsurile care pot fi incluse în programele 
apicole în temeiul articolului 52 sunt 
următoarele:
(a) asistența tehnică pentru apicultori și 
grupările de apicultori;
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(b) controlul varoozei;
(c) raționalizarea transhumanței;
(d) măsuri de sprijinire a laboratoarelor 
de analiză a caracteristicilor fizico-
chimice ale mieri;
(e) măsuri de sprijinire a repopulării 
stupurilor în Comunitate;
(f) colaborarea cu organismele 
specializate pentru realizarea de 
programe de cercetare aplicată în 
domeniul apiculturii și al produselor 
apicole.

Or. en

Justificare

Detaliile privind tipurile de măsuri care pot beneficia de finanțare ar trebui incluse în actul 
de bază. Prezenta OCP unică enumeră tipurile de măsuri care pot fi incluse în programele de 
apicultură și, prin urmare, acestea ar trebui incluse în noua propunere.

Amendamentul 1219
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 53 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsurile care ar putea fi incluse în 
programele apicole,

(a) cerințele suplimentare pentru măsurile 
care ar putea fi incluse în programele 
apicole,

Or. en

Amendamentul 1220
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 53 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) măsurile care ar putea fi incluse în 
programele apicole,

(a) cerințele suplimentare pentru măsurile 
care ar putea fi incluse în programele 
apicole,

Or. en

Amendamentul 1221
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 54 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 54a
Stocurile publice

Stocurile publice pentru securitatea 
alimentară pot proveni din oricare din 
sectoarele enumerate la articolul 1 
alineatul (2).

Or. es

Amendamentul 1222
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 54 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 54c
Principii generale privind stocurile 

publice
Stocurile publice și programul de 
securitate alimentară al UE se bazează pe 
următoarele condiții:



PE494.486v01-00 62/177 AM\909520RO.doc

RO

(a) Volumul și acumularea acestor stocuri 
răspund unor obiective prestabilite 
referitoare doar la securitatea alimentară.
(b) Procesul de constituire și de deblocare 
a stocurilor trebuie să fie transparent.
(c) Achizițiile se fac la prețurile curente 
ale pieței.
(d) Vânzarea produselor care provin din 
stocurile de securitate alimentară se face 
la un preț care nu este inferior prețului 
curent de pe piață pentru produsul 
respectiv și calitatea sa. 

Or. es

Justificare

Aceste noi instrumente, împreună cu celelalte mecanisme de piață, rețele de securitate și 
măsuri de gestionare a riscurilor stabilite în cadrul noii OCP, vor permite limitarea 
volatilității excesive a prețurilor pe piața agricolă, ceea ce va avea drept consecință atât 
evitarea unor probleme grave pentru producători, transformatori și consumatori, cât și 
îndeplinirea unuia din principalele obiective ale PAC: securitatea alimentară.

Amendamentul 1223
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 54 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 54c
Competențe delegate

Având în vedere necesitatea garantării 
acumulării și menținerii stocurilor de 
produse care fac parte integrantă din 
programul de securitate alimentară al 
UE, se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în conformitate cu 
articolul 160.

Or. es
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Amendamentul 1224
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Partea II – titlul I – capitolul II – secțiunea 5 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

SECȚIUNEA 5A
PROGRAME DE SPRIJIN ÎN 

SECTORUL ULEIULUI DE MĂSLINE
Articolul 54d

Sistemul de sprijin pentru sectorul 
uleiului de măsline

Comisia elaborează un sistem de sprijin 
pentru sectorul uleiului de măsline, 
asemănător sistemului propus pentru 
sectorul vinicol, care să includă norme de 
reglementare a acordării de fonduri din 
partea Uniunii statelor membre, precum 
și utilizarea acestor fonduri de către 
statele membre prin intermediul unor 
programe naționale de sprijin întocmite 
pentru o perioadă de cinci ani („programe 
de sprijin”), în vederea finanțării 
măsurilor de sprijin specifice destinate să 
sprijine sectorul uleiului de măsline.  

Or. pt

Amendamentul 1225
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 55 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere oricăror alte 
dispoziții aplicabile produselor agricole, 
precum și dispozițiilor adoptate în 
sectoarele veterinar, fitosanitar și 

Fără a aduce atingere oricăror alte 
dispoziții aplicabile produselor agricole, 
precum și dispozițiilor adoptate în 
sectoarele veterinar, fitosanitar și 



PE494.486v01-00 64/177 AM\909520RO.doc

RO

alimentar, pentru a se asigura că produsele 
respectă standardele de igienă și sănătate și 
pentru a proteja sănătatea animalelor și a 
plantelor și pe cea umană, prezenta 
secțiune stabilește normele privind 
standardul general de comercializare și
standardele de comercializare pe sectoare 
și/sau pe produse, pentru produsele 
agricole.

alimentar, pentru a se asigura că produsele 
respectă standardele de igienă și sănătate și 
pentru a proteja sănătatea animalelor și a 
plantelor și pe cea umană, prezenta 
secțiune standardele de comercializare pe 
sectoare și/sau pe produse, pentru 
produsele agricole.

Or. en

Justificare

Nu este sigur că un standard general de comercializare pentru produsele care nu fac încă 
obiectul standardelor de comercializare specifice ar avea vreo valoare. Acesta ar spori 
costurile financiare și poverile administrative pentru producători și pentru statele membre.

Amendamentul 1226
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 55 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere oricăror alte 
dispoziții aplicabile produselor agricole, 
precum și dispozițiilor adoptate în 
sectoarele veterinar, fitosanitar și 
alimentar, pentru a se asigura că produsele 
respectă standardele de igienă și sănătate și 
pentru a proteja sănătatea animalelor și a 
plantelor și pe cea umană, prezenta 
secțiune stabilește normele privind 
standardul general de comercializare și 
standardele de comercializare pe sectoare 
și/sau pe produse, pentru produsele 
agricole.

Fără a aduce atingere oricăror alte 
dispoziții aplicabile produselor agricole, 
precum și dispozițiilor adoptate în 
sectoarele veterinar, fitosanitar și 
alimentar, pentru a se asigura că produsele 
respectă standardele de igienă și sănătate și 
pentru a proteja sănătatea animalelor și a 
plantelor și pe cea umană, prezenta 
secțiune stabilește normele privind 
standardul general de comercializare și 
standardele de comercializare pe sectoare 
și/sau pe produse, pentru produsele 
agricole, împărțite în norme obligatorii și 
mențiuni rezervate facultative.

Or. es
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Amendamentul 1227
Ramon Tremosa i Balcells

Propunere de regulament
Articolul 55 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere oricăror alte 
dispoziții aplicabile produselor agricole, 
precum și dispozițiilor adoptate în 
sectoarele veterinar, fitosanitar și 
alimentar, pentru a se asigura că produsele 
respectă standardele de igienă și sănătate și 
pentru a proteja sănătatea animalelor și a 
plantelor și pe cea umană, prezenta 
secțiune stabilește normele privind 
standardul general de comercializare și 
standardele de comercializare pe sectoare 
și/sau pe produse, pentru produsele 
agricole.

Fără a aduce atingere oricăror alte 
dispoziții aplicabile produselor agricole, 
precum și dispozițiilor adoptate în 
sectoarele veterinar, fitosanitar și 
alimentar, pentru a se asigura că produsele 
respectă standardele de igienă și sănătate și 
pentru a proteja sănătatea animalelor și a 
plantelor și pe cea umană, prezenta 
secțiune stabilește normele privind 
standardul general de comercializare și 
standardele de comercializare pe sectoare 
și/sau pe produse, pentru produsele 
agricole. Exact aceleași cerințe privind 
producția și trasabilitatea se aplică 
produselor agricole originare din țări 
terțe.

Or. es

Amendamentul 1228
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 56 eliminat
Conformitatea cu standardul general de 

comercializare
(1) În sensul prezentului Regulament, un 
produs respectă „standardul general de 
comercializare” atunci când este de 
calitate bună, corectă și vandabilă.
(2) În cazul în care nu au fost stabilite 
standarde de comercializare în 
conformitate cu subsecțiunea 3 și cu 
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Directivele 2000/36/CE28, 2001/112/CE29, 
2001/113/CE30, 2001/114/CE31, 
2001/110/CE32, 2001/111/CE33 ale 
Consiliului, produsele agricole pregătite 
pentru vânzarea sau livrarea cu 
amănuntul către consumatorul final, 
conform definiției de la articolul 3 
punctul 7 din Regulamentul (CE) nr. 
178/2002, pot fi comercializate numai 
dacă respectă standardul general de 
comercializare.
(3) Se consideră că un produs respectă 
standardul general de comercializare 
dacă produsul care urmează să fie 
comercializat este în conformitate cu un 
standard aplicabil adoptat de oricare 
dintre organizațiile internaționale 
enumerate în anexa V.

Or. en

Amendamentul 1229
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 56 eliminat
Conformitatea cu standardul general de 
comercializare
(1) În sensul prezentului Regulament, un 
produs respectă „standardul general de 
comercializare” atunci când este de 
calitate bună, corectă și vandabilă.
(2) În cazul în care nu au fost stabilite 
standarde de comercializare în 
conformitate cu subsecțiunea 3 și cu 
Directivele 2000/36/CE28, 2001/112/CE29, 
2001/113/CE30, 2001/114/CE31, 
2001/110/CE32, 2001/111/CE33 ale 
Consiliului, produsele agricole pregătite 
pentru vânzarea sau livrarea cu 
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amănuntul către consumatorul final, 
conform definiției de la articolul 3 
punctul 7 din Regulamentul (CE) nr. 
178/2002, pot fi comercializate numai 
dacă respectă standardul general de 
comercializare.
(3) Se consideră că un produs respectă 
standardul general de comercializare 
dacă produsul care urmează să fie 
comercializat este în conformitate cu un 
standard aplicabil adoptat de oricare 
dintre organizațiile internaționale 
enumerate în anexa V.

Or. en

Justificare

Există deja standarde de comercializare pentru diferitele produse și nu se obține niciun folos 
suplimentar prin crearea unui standard general de comercializare.

Amendamentul 1230
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului Regulament, un 
produs respectă „standardul general de 
comercializare” atunci când este de calitate 
bună, corectă și vandabilă.

(1) În sensul prezentului Regulament, un 
produs respectă „standardul general de 
comercializare” atunci când este de calitate 
bună, corectă și vandabilă și, în cazul 
fructelor și legumelor menite a fi vândute 
consumatorilor ca produse proaspete, 
atunci când este indicată și țara de 
origine.

Or. it

Amendamentul 1231
Salvatore Caronna
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Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului Regulament, un 
produs respectă „standardul general de 
comercializare” atunci când este de calitate 
bună, corectă și vandabilă.

(1) În sensul prezentului Regulament, un 
produs respectă „standardul general de 
comercializare” atunci când este de calitate 
bună, corectă și vandabilă și, în cazul 
fructelor și legumelor menite a fi vândute 
consumatorilor ca produse proaspete, 
atunci când este indicată și țara de 
origine.

Or. it

Amendamentul 1232
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În sensul prezentului Regulament, un 
produs respectă „standardul general de 
comercializare” atunci când este de calitate 
bună, corectă și vandabilă.

(1) În sensul prezentului Regulament, un 
produs respectă „standardul general de 
comercializare” atunci când este de calitate 
bună, corectă și vandabilă. În cazul 
fructelor și legumelor proaspete, trebuie 
indicat soiul, categoria și originea 
acestora.

Or. pt

Amendamentul 1233
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Se consideră că un produs respectă 
standardul general de comercializare 
dacă produsul care urmează să fie 
comercializat este în conformitate cu un 
standard aplicabil adoptat de oricare 
dintre organizațiile internaționale 
enumerate în anexa V.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1234
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57 eliminat
Competențe delegate
Întrucât este nevoie să se ia în 
considerare schimbările intervenite în 
situația pieței și specificitatea fiecărui 
sector, se deleagă Comisiei, în 
conformitate cu articolul 160, competența 
de a adopta acte delegate, pentru a 
adopta, modifica și prevedea derogări de 
la cerințele privind standardul general de 
comercializare menționat la articolul 56 
alineatul (1), precum și de la normele 
referitoare la conformitate menționate la 
articolul 56 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 1235
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi
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Propunere de regulament
Articolul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57 eliminat
Competențe delegate
Întrucât este nevoie să se ia în 
considerare schimbările intervenite în 
situația pieței și specificitatea fiecărui 
sector, se deleagă Comisiei, în 
conformitate cu articolul 160, competența 
de a adopta acte delegate, pentru a 
adopta, modifica și prevedea derogări de 
la cerințele privind standardul general de 
comercializare menționat la articolul 56 
alineatul (1), precum și de la normele 
referitoare la conformitate menționate la 
articolul 56 alineatul (3).

Or. it

Amendamentul 1236
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 57 eliminat
Competențe delegate
Întrucât este nevoie să se ia în 
considerare schimbările intervenite în 
situația pieței și specificitatea fiecărui 
sector, se deleagă Comisiei, în 
conformitate cu articolul 160, competența 
de a adopta acte delegate, pentru a 
adopta, modifica și prevedea derogări de 
la cerințele privind standardul general de 
comercializare menționat la articolul 56 
alineatul (1), precum și de la normele 
referitoare la conformitate menționate la 
articolul 56 alineatul (3).
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Or. en

Justificare

Există deja standarde de comercializare pentru diferitele produse și nu se obține niciun folos 
suplimentar prin crearea unui standard general de comercializare.

Amendamentul 1237
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 57 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întrucât este nevoie să se ia în 
considerare schimbările intervenite în 
situația pieței și specificitatea fiecărui 
sector, se deleagă Comisiei, în 
conformitate cu articolul 160, competența 
de a adopta acte delegate, pentru a 
adopta, modifica și prevedea derogări de 
la cerințele privind standardul general de 
comercializare menționat la articolul 56 
alineatul (1), precum și de la normele 
referitoare la conformitate menționate la 
articolul 56 alineatul (3).

eliminat

Or. en

Amendamentul 1238
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre, Robert Sturdy

Propunere de regulament
Articolul 58 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsele pentru care au fost prevăzute 
standarde de comercializare pe sectoare sau 
pe produse pot fi comercializate în Uniune 
numai în conformitate cu standardele 
respective.

(1) Standardele de comercializare se pot 
aplica pentru unul sau mai multe dintre 
produsele și/sau sectoarele următoare:

(a) uleiul de măsline și uleiurile de masă, 
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în ceea ce privește produsele menționate 
în anexa I partea VII punctul (a); 
(b) fructele și legumele;
(c) fructele și legumele prelucrate;
(d) bananele
(e) plantele vii;
(f) ouăle;
(g) carnea de pasăre;
(h) materiile grase tartinabile destinate 
consumului uman;
(i) hameiul.
(1a) Produsele pentru care au fost 
prevăzute standarde de comercializare pe 
sectoare sau pe produse pot fi 
comercializate în Uniune numai dacă 
respectă standardele respective.

Or. en

Justificare

Lista produselor cărora li se aplică standardele de comercializare ar trebui să rămână în 
OCP unică și nu ar trebui să fie stabilită de către Comisie.

Amendamentul 1239
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 58 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsele pentru care au fost prevăzute 
standarde de comercializare pe sectoare sau 
pe produse pot fi comercializate în Uniune 
numai în conformitate cu standardele 
respective.

(1) Standardele de comercializare se pot 
aplica produselor sau sectoarelor 
următoare:

(a) uleiul de măsline și uleiurile de masă, 
în ceea ce privește produsele menționate 
la în anexa I partea VII punctul (a); 
(b) fructele și legumele;
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(c) fructele și legumele prelucrate;
(d) bananele;
(e) plantele vii;
(f) grăsimile tartinabile;
(g) laptele și produsele lactate destinate 
consumului uman;
(h) carnea de pasăre.
Sectorul vinicol este exclus.
Produsele pentru care au fost prevăzute 
standarde de comercializare pe sectoare sau 
pe produse pot fi comercializate în Uniune 
numai în conformitate cu standardele 
respective.

Or. de

Justificare

Nu este necesară introducerea unui standard general de comercializare. Abordarea 
sectorială a făcut dovada utilității sale și ar trebui păstrată. În sectorul vinicol se aplică 
norme specifice.

Amendamentul 1240
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 58 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fructele și legumele menite a fi vândute 
consumatorilor ca produse proaspete pot 
fi comercializate doar dacă sunt de 
calitate bună, corectă și vandabilă și dacă 
este indicată țara de origine.

Or. it
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Amendamentul 1241
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 58 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere oricăror dispoziții 
specifice care ar putea fi adoptate de 
Comisie, statele membre verifică dacă 
aceste produse respectă standardele 
respective și, dacă este cazul, impun 
sancțiuni.

Or. es

Justificare

Trebuie intensificate inspecțiile și controalele la frontieră ale produselor care provin din țări 
terțe pentru a putea garanta faptul că aceste produse respectă normele de securitate 
necesare.

Amendamentul 1242
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Ținând seama de așteptările 
consumatorilor și de necesitatea ameliorării 
condițiilor economice de producție și de 
comercializare a produselor agricole, 
precum și a calității lor, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu articolul 160, 
privind standardele de comercializare 
menționate la articolul 55 în toate etapele 
comercializării și de a adopta derogări și 
scutiri de la aceste standarde pentru a se 
adapta la condițiile în continuă schimbare 

(1) Ținând seama de așteptările 
consumatorilor și de necesitatea ameliorării 
condițiilor economice de producție și de 
comercializare a produselor agricole, 
precum și a calității lor, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu articolul 160, 
privind standardele de comercializare 
menționate la articolul 55 în toate etapele 
comercializării și de a adopta derogări și 
scutiri de la aceste standarde doar pentru o 
perioadă de timp limitată și în cazuri 
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de pe piață, la evoluția cererii 
consumatorilor, la evoluțiile standardelor 
internaționale în domeniu, precum și 
pentru a evita crearea de obstacole pentru 
inovarea în materie de produse.

excepționale sau în eventualitatea unor 
crize pe piață. 

Or. it

Amendamentul 1243
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Standardele de comercializate 
menționate la alineatul (1) pot viza:

(2) Standardele de comercializate 
menționate la alineatul (1) pot viza, atunci 
când este cazul, cerințele pentru: 

(a) în ceea ce privește sectorul fructelor și 
legumelor:
(i) criteriile de clasificare, precum 
clasificarea în categorii, greutatea, 
dimensiunile, vârsta și categoria;
(ii) prezentarea, denumirile comerciale, 
etichetarea legată de standardele de 
comercializare obligatorii, ambalarea, 
normele care trebuie aplicate în privința 
centrelor de ambalare, marcarea, 
împachetarea, anul recoltării și utilizarea 
unor termeni specifici;
(iii) criterii precum aspectul, consistența, 
conformația, caracteristicile produsului;
(b) în ceea ce privește sectorul bananelor:
(i) criteriile de clasificare, precum 
clasificarea în categorii, greutatea, 
dimensiunile, vârsta și categoria;
(ii) prezentarea, denumirile comerciale, 
etichetarea legată de standardele de 
comercializare obligatorii, ambalarea, 
normele care trebuie aplicate în privința 
centrelor de ambalare, marcarea, 
împachetarea, anul recoltării și utilizarea 
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unor termeni specifici;
(iii) criterii precum aspectul, consistența, 
conformația, caracteristicile produsului;
(c) în ceea ce privește sectorul ouălor și al 
cărnii de pasăre:
(i) criteriile de clasificare, precum 
clasificarea în categorii, greutatea, 
dimensiunile, vârsta și categoria;
(ii) prezentarea, denumirile comerciale, 
etichetarea legată de standardele de 
comercializare obligatorii, ambalarea, 
normele care trebuie aplicate în privința 
centrelor de ambalare, marcarea, 
împachetarea, anul recoltării și utilizarea 
unor termeni specifici;
(iii) criterii precum aspectul, consistența, 
conformația, caracteristicile produsului;
(iv) metoda de conservare și temperatura;
(v) în ceea ce privește sectorul cărnii de 
pasăre, procentajul conținutului de apă;
(d) în ceea ce privește sectorul ouălor:
(i) frecvența colectării, livrării, 
conservării și tratării;
(ii) tipul de activitate agricolă și metoda 
de producție și normele administrative 
conexe, precum și ciclul de producție;
(iii) restricțiile cu privire la utilizarea 
anumitor substanțe și/sau practici;
(iv) depozitarea, transportul;
(v) termenele limită.
(e) în ceea ce privește sectorul uleiului de 
măsline și al măslinelor de masă:
(i) prezentarea, denumirile comerciale, 
etichetarea legată de standardele de 
comercializare obligatorii, ambalarea, 
normele care trebuie aplicate în privința 
centrelor de ambalare, marcarea, 
împachetarea, anul recoltării și utilizarea 
unor termeni specifici;
(ii) criterii precum aspectul, consistența, 
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conformația, caracteristicile produsului;
(iii) substanțe specifice utilizate în 
procesul de producție sau componente ori 
constituenți, inclusiv conținutul cantitativ, 
puritatea și identitatea acestora;
(3) Standardele de comercializare pe 
sectoare sau pe produse adoptate în 
temeiul alineatului (1) se stabilesc fără a 
aduce atingere titlului IV din 
Regulamentul (UE) nr. [COM(2010)733] 
privind sistemele din domeniul calității 
produselor agricole și iau în considerare:
(a) particularitățile produsului în cauză;
(b) necesitatea de a asigura condiții care 
să faciliteze introducerea produselor pe 
piață;
(c) interesul consumatorilor de a obține 
informații adecvate și transparente 
referitoare la produse;
(d) recomandările standard adoptate de 
organismele internaționale.

Or. de

Justificare

Acest amendament este menit să înlocuiască întregul articol 59 alineatul (2), cu toate 
paragrafele sale.

Amendamentul 1244
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Standardele de comercializate 
menționate la alineatul (1) pot viza:

(2) Standardele de comercializate 
menționate la alineatul (1) pot viza una 
sau mai multe din următoarele cerințe, 
stabilite pe bază sectorială sau în funcție 
de produs, precum și având în vedere 
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caracteristicile fiecărui sector, necesitatea 
reglementării punerii pe piață și condițiile 
stabilite la alineatul (3):

Or. it

Amendamentul 1245
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Standardele de comercializate 
menționate la alineatul (1) pot viza:

(2) Standardele de comercializate 
menționate la alineatul (1) pot viza una 
sau mai multe din următoarele cerințe, pe 
baza unei abordări sectoriale care ține 
seama de caracteristicile fiecărui sector, 
necesitatea reglementării punerii pe piață 
a produselor și condițiile definite la 
alineatul (3): 

Or. es

Justificare

Este nevoie să se precizeze mai clar competențele delegate Comisiei, precum și necesitatea ca 
fiecare normă sectorială să fie stabilită în mod vertical.

Amendamentul 1246
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Standardele de comercializate 
menționate la alineatul (1) pot viza:

(2) Standardele de comercializate 
menționate la alineatul (1) pot viza una 
sau mai multe din următoarele cerințe, pe 
baza unei abordări sectoriale care ține 
seama de caracteristicile fiecărui sector, 
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necesitatea reglementării punerii pe piață 
a produselor și condițiile definite la 
alineatul (3): 

Or. es

Justificare

Considerăm că ar trebui introdusă o perspectivă verticală.

Amendamentul 1247
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) definițiile, denumirile și/sau denumirile 
comerciale, altele decât cele prevăzute de 
prezentul regulament și de listele de 
carcase și părți ale acestora care fac 
obiectul anexei VI;

(a) definițiile tehnice, denumirile și/sau 
denumirile comerciale pentru sectoarele 
care nu sunt menționate la articolul 60;

Or. es

Justificare

Este necesar ca dezvoltarea competențelor delegate în ceea ce privește definițiile să nu 
afecteze decât sectoarele ale căror definiții generale nu sunt stabilite în anexă.

Amendamentul 1248
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) soiul de plante sau rasa de animale ori 
tipul comercial;

(c) specia, soiul de plante sau rasa de 
animale ori tipul comercial;
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Or. es

Amendamentul 1249
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prezentarea, denumirile comerciale, 
etichetarea legată de standardele de 
comercializare obligatorii, ambalarea, 
normele care trebuie aplicate în privința 
centrelor de ambalare, marcarea, 
împachetarea, anul recoltării și utilizarea 
unor termeni specifici;

(d) prezentarea, denumirile comerciale, 
etichetarea legată de standardele de 
comercializare obligatorii, ambalarea, 
normele care trebuie aplicate în privința 
centrelor de ambalare, marcarea, 
împachetarea, anul recoltării și utilizarea 
unor termeni specifici, fără a se aduce 
atingere dispozițiilor de la articolele 69 și 
100 din prezentul regulament; 

Or. es

Justificare

Practicile oenologice, prezentarea și etichetarea vinurilor și a amestecurilor de vinuri nu 
intră în domeniul de competență a Comisiei.

Amendamentul 1250
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prezentarea, denumirile comerciale, 
etichetarea legată de standardele de 
comercializare obligatorii, ambalarea, 
normele care trebuie aplicate în privința 
centrelor de ambalare, marcarea, 
împachetarea, anul recoltării și utilizarea 
unor termeni specifici;

(d) prezentarea, denumirile comerciale, 
etichetarea legată de standardele de 
comercializare obligatorii, ambalarea, 
normele care urmează a fi aplicate în 
privința centrelor de ambalare, marcarea, 
împachetarea și utilizarea unor termeni 
specifici, cu excepția celor privind 
produsele din sectorul vitivinicol; 
Standardele de comercializare nu pot în 
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niciun caz prevedea obligativitatea 
includerii pe eticheta produselor a 
procedurilor fitosanitare la care au fost 
supuse produsele respective.

Or. es

Justificare

Produsele fitosanitare sunt tratate în mod specific în cadrul altor regulamente. Trebuie 
amintit recursul în anulare introdus de către guvernul spaniol la Tribunalul din Luxemburg 
în ceea ce privește o chestiune similară.

Amendamentul 1251
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) prezentarea, denumirile comerciale, 
etichetarea legată de standardele de 
comercializare obligatorii, ambalarea, 
normele care trebuie aplicate în privința 
centrelor de ambalare, marcarea, 
împachetarea, anul recoltării și utilizarea 
unor termeni specifici;

(d) prezentarea, denumirile comerciale, 
etichetarea legată de standardele de 
comercializare obligatorii, ambalarea, 
normele care trebuie aplicate în privința 
centrelor de ambalare, marcarea, 
împachetarea, anul recoltării și utilizarea 
unor termeni specifici; standardele de 
comercializare pot să nu solicite 
menționarea tratamentelor fitosanitare 
aplicate produselor; 

Or. pt

Amendamentul 1252
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) criterii precum aspectul, consistența, (e) criterii precum aspectul, consistența, 
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conformația, caracteristicile produsului; conformația, caracteristicile produsului și 
procentajul conținutului de apă;

Or. es

Amendamentul 1253
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) substanțe specifice utilizate în procesul 
de producție sau componente ori 
constituenți, inclusiv conținutul cantitativ, 
puritatea și identitatea acestora;

eliminat

Or. es

Amendamentul 1254
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) tipul de activitate agricolă și metoda de 
producție, inclusiv practicile oenologice și 
normele administrative conexe, precum și 
ciclul de producție;

(g) tipul de activitate agricolă și metoda de 
producție;

Or. es

Amendamentul 1255
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) tipul de activitate agricolă și metoda de 
producție, inclusiv practicile oenologice și 
normele administrative conexe, precum și 
ciclul de producție;

(g) tipul de activitate agricolă și metoda de 
producție, inclusiv sistemele agronomice și 
avansate de producție durabilă, practicile 
oenologice și normele administrative 
conexe, precum și ciclul de producție;

Or. fr

Amendamentul 1256
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) metoda de conservare și temperatura; (i) frecvența colectării, livrării, 
conservării și tratării, metoda de 
conservare și temperatura, depozitarea și 
transportul;

Or. es

Amendamentul 1257
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) locul de proveniență agricolă și/sau 
originea;

(j) locul de proveniență agricolă. Originea 
ar trebui, totuși, indicată pe fructele sau 
produsele de horticultură care sunt 
vândute proaspete consumatorilor;

Or. es
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Amendamentul 1258
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) impactul asupra conservării 
diversității genetice și utilizarea sa 
durabilă;

Or. fr

Amendamentul 1259
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) frecvența colectării, livrării, 
conservării și tratării;

eliminat

Or. es

Amendamentul 1260
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) identificarea sau înregistrarea 
producătorului și/sau a instalațiilor 
industriale în care a fost pregătit sau 
prelucrat produsul;

eliminat
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Or. es

Amendamentul 1261
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera m

Textul propus de Comisie Amendamentul

(m) ponderea conținutului de apă; eliminat

Or. es

Amendamentul 1262
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera p

Textul propus de Comisie Amendamentul

(p) documentele comerciale, documentele 
de însoțire și registrele care trebuie ținute;

eliminat

Or. es

Amendamentul 1263
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) depozitarea, transportul; eliminat

Or. es
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Amendamentul 1264
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera q

Textul propus de Comisie Amendamentul

(q) depozitarea, transportul; (q) depozitarea, distanța de transport;

Or. fr

Amendamentul 1265
Elisabeth Jeggle

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera r

Textul propus de Comisie Amendamentul

(r) procedura de certificare; eliminat

Or. de

Amendamentul 1266
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera r

Textul propus de Comisie Amendamentul

(r) procedura de certificare; eliminat

Or. es

Amendamentul 1267
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
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Zamora

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 – litera t

Textul propus de Comisie Amendamentul

(t) termenele limită. eliminat

Or. es

Amendamentul 1268
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Standardele de marketing menționate 
la alineatul (1) se referă, în ceea ce 
privește sectorul fructelor și legumelor, 
la: calitate, categorie, greutate, 
dimensiune, condiționare, ambalare, 
depozitare, transport, prezentare, 
comercializare, origine și, eventual, 
etichetare.

Or. en

Amendamentul 1269
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Standardele de comercializare pe 
sectoare sau pe produse adoptate în temeiul 
alineatului (1) se stabilesc fără a aduce 
atingere titlului IV din Regulamentul (UE) 
nr. [COM(2010)733] privind sistemele din 

(3) Standardele de comercializare pe 
sectoare sau pe produse adoptate în temeiul 
alineatului (1) se stabilesc fără a aduce 
atingere cerințelor privind mențiunile 
rezervate facultative, la care se face 
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domeniul calității produselor agricole și iau 
în considerare:

referire la articolele 67a-67d, și 
mențiunilor de calitate de la titlul IV din 
Regulamentul (UE) nr. [COM(2010)733] 
privind sistemele din domeniul calității 
produselor agricole, și iau în considerare:

Or. es

Justificare

Această formulare combină propunerea Comisiei cu cea a raportorului din motive de 
claritate și de certitudine juridică, inclusiv în relație cu mențiunile rezervate facultative 
descrise în altă parte.

Amendamentul 1270
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) interesul consumatorilor de a obține 
informații adecvate și transparente 
referitoare la produse, inclusiv la locul de 
proveniență agricolă, care trebuie 
determinat de la caz la caz, în funcție de 
nivelul geografic corespunzător;

(c) interesul consumatorilor de a obține 
informații adecvate și transparente 
referitoare la produse;

Or. de

Amendamentul 1271
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) metodele utilizate pentru determinarea 
caracteristicilor fizice, chimice și 
organoleptice ale produselor;

eliminat

Or. de
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Amendamentul 1272
James Nicholson, Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) interesul consumatorilor de a obține 
informații adecvate și transparente 
referitoare la produse, inclusiv la locul de 
proveniență agricolă, care trebuie 
determinat de la caz la caz, în funcție de 
nivelul geografic corespunzător;

eliminat

Or. en

Justificare

Problema „locului de proveniență agricolă” ar trebui abordată în cadrul Regulamentului 
privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, mai degrabă decât în 
cadrul OCP unice.

Amendamentul 1273
Diane Dodds

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) interesul consumatorilor de a obține 
informații adecvate și transparente 
referitoare la produse, inclusiv la locul de 
proveniență agricolă, care trebuie 
determinat de la caz la caz, în funcție de 
nivelul geografic corespunzător;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1274
Giancarlo Scottà, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, 
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Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, 
Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) interesul consumatorilor de a obține 
informații adecvate și transparente 
referitoare la produse, inclusiv la locul de 
proveniență agricolă, care trebuie 
determinat de la caz la caz, în funcție de 
nivelul geografic corespunzător;

(c) interesul consumatorilor de a obține 
informații adecvate și transparente 
referitoare la produse, prevăzându-se 
menționarea locului de proveniență 
agricolă;

Or. it

Amendamentul 1275
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) interesul consumatorilor de a obține 
informații adecvate și transparente 
referitoare la produse, inclusiv la locul de 
proveniență agricolă, care trebuie 
determinat de la caz la caz, în funcție de 
nivelul geografic corespunzător;

(c) interesul consumatorilor de a obține 
informații adecvate și transparente 
referitoare la produse;

Or. en

Justificare

Standardele de comercializare includ diverse aspecte și nu este necesar să se pună accentul 
în mod deosebit pe indicarea locului de proveniență agricolă. Această mențiune ar trebui, 
prin urmare, eliminată de la articolul 59 alineatul (3) litera (c).

Amendamentul 1276
Vasilica Viorica Dăncilă, Daciana Octavia Sârbu
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Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) interesul consumatorilor de a obține 
informații adecvate și transparente 
referitoare la produse, inclusiv la locul de 
proveniență agricolă, care trebuie 
determinat de la caz la caz, în funcție de 
nivelul geografic corespunzător;

(c) interesul consumatorilor de a obține 
informații adecvate și transparente 
referitoare la produse;

Or. en

Amendamentul 1277
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) interesul consumatorilor de a obține 
informații adecvate și transparente 
referitoare la produse, inclusiv la locul de 
proveniență agricolă, care trebuie 
determinat de la caz la caz, în funcție de 
nivelul geografic corespunzător;

(c) interesul consumatorilor de a obține 
informații adecvate și transparente 
referitoare la produse, inclusiv la sistemele 
de producție utilizate și la locul de 
proveniență agricolă, care trebuie 
determinat de la caz la caz, în funcție de 
nivelul geografic corespunzător;

Or. fr

Amendamentul 1278
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) interesul consumatorilor de a obține 
informații adecvate și transparente 
referitoare la produse, inclusiv la locul de 

(c) interesul consumatorilor de a obține 
informații adecvate și transparente 
referitoare la produse, inclusiv la locul de 
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proveniență agricolă, care trebuie 
determinat de la caz la caz, în funcție de 
nivelul geografic corespunzător;

proveniență agricolă, care trebuie 
determinat de la caz la caz, în funcție de 
nivelul geografic corespunzător; în special, 
pentru fructele și legumele proaspete și 
prelucrate, inclusiv referitoare la țara de 
origine, categoria și, dacă este cazul, soiul 
(sau tipul comercial al) produsului;

Or. it

Amendamentul 1279
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) interesul consumatorilor de a obține 
informații adecvate și transparente 
referitoare la produse, inclusiv la locul de 
proveniență agricolă, care trebuie 
determinat de la caz la caz, în funcție de 
nivelul geografic corespunzător;

(c) interesul producătorilor de a comunica 
caracteristicile produsului și mijloacele de 
producție a acestuia, precum și interesul 
consumatorilor de a obține informații 
adecvate și transparente referitoare la 
produse, inclusiv la locul de proveniență 
agricolă, care trebuie determinat de la caz 
la caz, în funcție de nivelul geografic 
corespunzător, fără ca acest lucru să 
genereze costuri administrative ridicate;

Or. es

Justificare

La stabilirea locului de proveniență agricolă a produselor, trebuie să se ia în considerare, pe 
lângă cererile consumatorului, interesul producătorilor de a comunica aspecte specifice 
producției lor.

Amendamentul 1280
Salvatore Caronna

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) interesul consumatorilor de a obține 
informații adecvate și transparente 
referitoare la produse, inclusiv la locul de 
proveniență agricolă, care trebuie 
determinat de la caz la caz, în funcție de 
nivelul geografic corespunzător;

(c) interesul consumatorilor de a obține 
informații adecvate și transparente 
referitoare la produse, inclusiv la locul de 
proveniență agricolă, care trebuie 
determinat de la caz la caz, în funcție de 
nivelul geografic corespunzător; în special, 
pentru fructele și legume proaspete și 
prelucrate, inclusiv referitoare la țara de 
origine, categoria și, dacă este cazul, soiul 
(sau tipul comercial al) produsului;

Or. it

Amendamentul 1281
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în temeiul prezentului regulament, 
„locul de proveniență agricolă” înseamnă 
locul în care au avut loc principalele 
activități agricole legate de produsul
alimentar în cauză, inclusiv creșterea și 
îngrijirea animalelor, recolta sau, după 
caz, locul în care se află exploatația din 
care provine produsul.

Or. es

Amendamentul 1282
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) metodele utilizate pentru determinarea 
caracteristicilor fizice, chimice și 
organoleptice ale produselor;

(d) metodele utilizate pentru determinarea 
caracteristicilor fizice, chimice, 
agronomice și organoleptice ale 
produselor;

Or. fr

Amendamentul 1283
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) recomandările standard adoptate de 
organismele internaționale.

(e) recomandările standard adoptate de 
organismele internaționale din anexa V.

Or. it

Amendamentul 1284
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) riscul potențial pentru consumatori 
de a fi induși în eroare din cauza 
așteptărilor și a obișnuințelor lor, având 
în vedere disponibilitatea și viabilitatea 
mijloacelor de informare care permit 
excluderea unor astfel de riscuri;

Or. it
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Amendamentul 1285
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) locul de proveniență agricolă, în 
conformitate cu alineatul (3) litera (c), 
înseamnă locul de cultivare sau de 
creștere, adică țara din care provine 
produsul agricol netransformat sau 
produsul folosit la prepararea sau la 
producerea unui aliment.

Or. it

Amendamentul 1286
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Standardele de comercializare 
menționate la alineatul (1) și orice alte 
standarde de comercializare aplicabile 
fructelor și legumelor proaspete sau 
prelucrate se aplică în toate etapele 
comercializării, inclusiv la import și la 
export, cu excepția cazului în care 
dispozițiile Comisiei prevăd altfel.  

Or. pt

Amendamentul 1287
Maria do Céu Patrão Neves
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Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Deținătorul de fructe și legume 
proaspete sau prelucrate care fac obiectul 
standardelor de comercializare nu poate 
să prezinte aceste produse, să le ofere sau 
să le încredințeze spre vânzare sau să le 
comercializeze în interiorul Uniunii altfel 
decât în conformitate cu aceste standarde. 
Deținătorul acestor produse este 
responsabil de asigurarea respectării 
acestor standarde. 

Or. pt

Amendamentul 1288
Maria do Céu Patrão Neves

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
specifice pe care Comisia le poate adopta, 
în special în privința aplicării coerente a 
controalelor de conformitate în statele 
membre, în ceea ce privește sectorul 
fructelor și al legumelor și al fructelor și 
legumelor prelucrate, statele membre 
verifică în mod selectiv, pe baza unei 
analize a riscurilor, dacă produsele în 
cauză respectă standardele de 
comercializare relevante.  Aceste 
controale trebuie să se concentreze la 
nivelul centrelor de expediere ale spațiilor 
de producție, în momentul ambalării sau 
încărcării produselor.    În cazul în care 
produsele provin din țări terțe, controalele 
sunt realizate înainte ca produsele să fie 
puse în liberă circulație.

Or. pt
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Amendamentul 1289
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 59 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 59a
Cerințe suplimentare pentru 

comercializarea produselor din sectorul 
fructelor și al legumelor

(1) Țara de origine ar trebui, totuși, 
indicată pe fructele sau produsele de 
horticultură care sunt vândute proaspete 
consumatorilor; standardele de 
comercializare menționate la articolul 56 
alineatele (1) și (2) și orice alte standarde 
de comercializare aplicabile fructelor și 
legumelor proaspete sau prelucrate se 
aplică în toate etapele comercializării, 
inclusiv la import și la export, cu excepția 
cazului în care dispozițiile Comisiei 
prevăd altfel.
(2) Standardele de comercializare 
menționate la alineatul (21) și orice alte 
standarde de comercializare aplicabile 
fructelor și legumelor proaspete sau 
prelucrate se aplică în toate etapele 
comercializării, inclusiv la import și la 
export, cu excepția cazului în care 
dispozițiile Comisiei prevăd altfel.
(3) Deținătorul de produse din sectorul 
fructelor și legumelor și al fructelor și 
legumelor prelucrate care fac obiectul 
standardelor de comercializare nu poate 
să prezinte aceste produse, să le ofere spre 
vânzare sau să le expedieze sau să le 
comercializeze în interiorul Comunității 
altfel decât în conformitate cu aceste 
standarde și este responsabil de 
asigurarea respectării acestora.
(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor 
specifice pe care Comisia le poate adopta, 
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în special în privința aplicării consecvente 
a controalelor de conformitate în statele 
membre, în ceea ce privește sectorul 
fructelor și al legumelor și al fructelor și 
legumelor prelucrate, statele membre 
verifică în mod selectiv, pe baza unei 
analize a riscurilor, dacă produsele în 
cauză respectă standardele de 
comercializare relevante. Aceste controale 
trebuie să se concentreze asupra etapei 
care precede expedierea din spațiile de 
producție,  în momentul ambalării sau al 
încărcării produselor. În ceea ce privește 
produsele din țări terțe, controlul acestora 
se efectuează înaintea punerii lor în liberă 
circulație.

Or. es

Justificare

Se reia textul care figura în propunerea Comisiei privind standardele de comercializare, dar 
care a dispărut din propunerea de modificare a OCP unice.

Amendamentul 1290
Albert Deß, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Christa Klaß, Hans-Peter Mayer, Manfred 
Weber, Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 59 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 59a
Certificarea hameiului

(1) Produsele din sectorul hameiului, 
recoltate sau preparate în cadrul 
Comunității, fac obiectul unei proceduri 
de certificare.
(2) Certificatele pot fi eliberate doar 
pentru produsele care prezintă 
caracteristicile minime de calitate 
specifice unei anumite etape a 
comercializării. În ceea ce privește 
pulberea de hamei, pulberea de hamei cu 
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un conținut mai mare de lupulină, 
extractele vegetale din hamei și mixtura 
de produse din hamei, certificatele pot fi 
eliberate doar dacă conținutul de acid alfa 
al acestor produse nu este mai redus decât 
cel al hameiului din care au fost 
preparate.
(3) Certificatele precizează cel puțin:
(a) locul (locurile) de producție a 
hameiului;
(b) anul (anii) de recoltă;
(c) soiul sau soiurile.
(4) Produsele din sectorul hameiului pot 
fi comercializate sau exportate doar dacă 
a fost eliberat un certificat în 
conformitate cu alineatele (1), (2) și (3).
În ceea ce privește produsele din sectorul 
hameiului importate, atestatul menționat 
la articolul 128a alineatul (2) se consideră 
a fi echivalent cu un certificat.
(5) Măsuri derogatorii de la dispozițiile 
alineatului (4) pot fi adoptate de către 
Comisie:

(a) în vederea îndeplinirii cerințelor 
comerciale ale unor țări terțe;
sau
(b) pentru produsele destinate unor 
utilizări speciale.
Măsurile menționate la primul paragraf:
(a) nu afectează comercializarea normală 
a produselor pentru care a fost eliberat 
certificatul;
(b) sunt însoțite de garanții pentru 
evitarea confuziilor cu aceste produse.

Or. de

Amendamentul 1291
Rareș-Lucian Niculescu
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Propunere de regulament
Articolul 59 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 59a
Standardele de comercializare pentru 
fructe și legume
(1) Comisia poate stabili dispoziții privind 
standardele de comercializare pentru unul 
sau mai multe produse din următoarele 
sectoare:
(b) fructe și legume;
(c) fructe și legume prelucrate;
(2) Standardele menționate la 
alineatul (1):
(a) se stabilesc ținând seama, în special, 
de:
(i) particularitățile produselor în cauză;
(ii) necesitatea de a asigura condiții care 
să faciliteze introducerea produselor pe 
piață;
(iii) interesul consumatorilor de a primi 
informații adecvate și transparente 
privind produsele, inclusiv, în special 
pentru produsele din sectorul fructelor și 
legumelor și din cel al fructelor și 
legumelor prelucrate, țara de origine, 
clasa și, după caz, soiul (sau tipul 
comercial) corespunzător produsului;
(iv) în ceea ce privește sectorul fructelor și 
al legumelor și sectorul fructelor și al 
legumelor prelucrate, recomandările 
standard adoptate de Comisia Economică 
pentru Europa a Organizației Națiunilor 
Unite (CEE/ONU);
(b) se pot referi în special la calitate, 
clasificare, greutate, calibrare, ambalare, 
condiționare, depozitare, transport, 
prezentare, origine și etichetare.
(3) Cu excepția cazului în care Comisia 
prevede altfel în conformitate cu criteriile 
menționate la alineatul (2) litera (a), 
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produsele pentru care au fost stabilite 
standarde de comercializare pot fi 
comercializate în cadrul Uniunii doar în 
conformitate cu aceste standarde.
Fără a aduce atingere oricăror dispoziții 
specifice care ar putea fi adoptate de 
Comisie în conformitate cu articolul 87, 
statele membre verifică dacă aceste 
produse respectă standardele respective și, 
dacă este cazul, impun sancțiuni.
Cerințe suplimentare pentru 
comercializarea produselor din sectorul 
fructelor și al legumelor
(1) Produsele din sectorul fructelor și al 
legumelor menite a fi vândute 
consumatorilor ca produse proaspete pot 
fi comercializate doar dacă sunt de 
calitate bună, corectă și vandabilă și dacă 
este indicată țara de origine.
(2) Standardele de comercializare 
menționate la alineatul (1) de la prezentul 
articol și la articolul 113 alineatul (1) 
literele (b) și (c) se aplică în toate etapele 
comercializării, inclusiv la import și la 
export, cu excepția cazului în care 
dispozițiile Comisiei prevăd altfel.
(3) Deținătorul de produse din sectorul 
fructelor și al legumelor și cel al fructelor 
și al legumelor prelucrate care fac 
obiectul standardelor de comercializare 
nu poate să prezinte aceste produse, să le 
ofere spre vânzare sau să le livreze sau să 
le comercializeze în interiorul Uniunii 
altfel decât în conformitate cu aceste
standarde și este responsabil de 
asigurarea respectării acestor standarde.
(4) Ca urmare a articolului 113 alineatul 
(3) al doilea paragraf și fără a aduce 
atingere dispozițiilor specifice pe care 
Comisia le poate adopta în conformitate 
cu articolul 87, în special în privința 
aplicării consecvente a controalelor de 
conformitate în statele membre, în ceea ce 
privește sectorul fructelor și al legumelor 
și al fructelor și legumelor prelucrate, 
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statele membre verifică în mod selectiv, pe 
baza unei analize a riscurilor, dacă 
produsele în cauză respectă standardele 
de comercializare relevante. Aceste 
controale trebuie să se concentreze pe 
etapa anterioară expedierii din spațiile de 
producție, în momentul ambalării sau 
încărcării produselor. În cazul în care 
produsele provin din țări terțe, controalele 
sunt realizate înainte ca produsele să fie 
puse în liberă circulație.

Or. en

Amendamentul 1292
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 60 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Definiții, denumiri și denumiri comerciale 
pentru anumite sectoare și produse

Definiții, denumiri, denumiri comerciale și 
alte dispoziții de bază pentru anumite 
sectoare și produse

Or. es

Justificare

Având în vedere faptul că anexele includ și alte dispoziții în afara definițiilor și a 
denumirilor, precum clasificarea, titlul trebuie să fie mai cuprinzător.

Amendamentul 1293
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 60 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Definiții, denumiri și denumiri comerciale Definiții, denumiri, denumiri comerciale și 
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pentru anumite sectoare și produse alte dispoziții de bază pentru anumite 
sectoare și produse

Or. es

Justificare

Pe lângă definiții și denumiri mai sunt incluse și alte dispoziții, precum clasificarea; prin 
urmare, titlul trebuie să fie mai cuprinzător.

Amendamentul 1294
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) carne de pasăre; (e) carne de pasăre și ouă;

Or. es

Amendamentul 1295
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ținând seama de necesitatea de a se 
adapta la evoluția cererii consumatorilor 
și la progresul tehnic și pentru a evita 
crearea de obstacole pentru inovarea în 
materie de produse, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 160, cu privire 
la modificări, derogări sau scutiri de la 
definițiile și denumirile comerciale 
prevăzute în anexa VI.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 1296
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ținând seama de necesitatea de a se 
adapta la evoluția cererii consumatorilor 
și la progresul tehnic și pentru a evita 
crearea de obstacole pentru inovarea în 
materie de produse, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 160, cu privire 
la modificări, derogări sau scutiri de la 
definițiile și denumirile comerciale 
prevăzute în anexa VI.

eliminat

Or. it

Amendamentul 1297
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ținând seama de necesitatea de a se 
adapta la evoluția cererii consumatorilor 
și la progresul tehnic și pentru a evita 
crearea de obstacole pentru inovarea în 
materie de produse, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate, în 
conformitate cu articolul 160, cu privire 
la modificări, derogări sau scutiri de la 
definițiile și denumirile comerciale 
prevăzute în anexa VI.

eliminat

Or. es
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Amendamentul 1298
James Nicholson, Julie Girling, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 3 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a asigura certitudinea 
juridică în ceea ce privește metodele de 
producție pentru vinurile slab alcoolizate 
sau dezalcoolizate, se deleagă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 160 privind 
practicile oenologice autorizate pentru 
producția de vinuri slab alcoolizate și 
dezalcoolizate în temeiul anexei VI partea 
II punctele 1A și1B.

Or. en

Justificare

Under the current SCMO, in order for a product to be marketed as wine, it must have an 
alcoholic strength of not less than 8.5%. This minimum alcoholic strength is reduced to 4.5% 
for wines which have a protected designation of origin or a protected geographical indication 
and which have been produced naturally to contain less alcohol or have undergone only a 
small alcohol reduction to correct the levels in the final product. This distinction is no longer 
justified – alcohol content is not a quality issue. Removing the limitation would provide 
opportunities for innovation in low-alcohol wines and enable EU producers to compete 
globally in this developing market. In order to facilitate the development of the market in 
reduced alcohol or de-alcoholised wines  new categories should be introduced for wine 
produced using technologies in order to achieve lower alcohol levels: reduced alcohol wine 
and de-alcoholised wine. Providing for these categories would enable wines using these 
technologies to be marketed as reduced alcohol or de-alcoholised wine and would provide 
greater clarity and consumer choice while supporting innovation and growth in this key area.

Amendamentul 1299
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 61 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de specificitatea fiecărui 
sector, se deleagă Comisiei competența de 
a adopta acte delegate, în conformitate cu 
articolul 160, cu privire la toleranța
pentru fiecare standard dincolo de care se 
consideră că întregul lot de produse nu 
respectă standardul respectiv.

Ținând seama de specificitatea fiecărui 
sector, poate fi adoptată, prin intermediul 
procedurii ordinare, o toleranță pentru 
fiecare standard dincolo de care se 
consideră că întregul lot de produse nu 
respectă standardul respectiv.

Or. it

Amendamentul 1300
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 61 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazuri excepționale sau în 
eventualitatea unei crize pe piață și pentru 
o perioadă de timp limitată, Comisia poate 
adopta, prin intermediul unor acte 
delegate, o toleranță pentru fiecare 
standard dincolo de care se consideră că 
întregul lot de produse nu respectă 
standardul respectiv. 

Or. it

Amendamentul 1301
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numai practicile oenologice autorizate în 
conformitate cu anexa VII și prevăzute la 

Numai practicile oenologice autorizate în 
conformitate cu anexa VII și alineatul (2)
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articolul 59 alineatul (2) litera (g) și la 
articolul 65 alineatele (2) și (3) sunt 
utilizate pentru producerea și conservarea 
în Uniune a produselor enumerate în anexa 
VI partea II.

și prevăzute la articolul 65 alineatele (2) și 
(3) sunt utilizate pentru producerea și 
conservarea în Uniune a produselor 
enumerate în anexa VI partea II.

Or. fr

Amendamentul 1302
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Numai practicile oenologice autorizate în 
conformitate cu anexa VII și prevăzute la
articolul 59 alineatul (2) litera (g) și la 
articolul 65 alineatele (2) și (3) sunt 
utilizate pentru producerea și conservarea 
în Uniune a produselor enumerate în anexa 
VI partea II.

Numai practicile oenologice autorizate în 
conformitate cu anexa VII și prevăzute la
articolul 68 litera (h) și la articolul 65 
alineatele (2) și (3) sunt utilizate pentru 
producerea și conservarea în Uniune a 
produselor enumerate în anexa VI partea II.

Or. es

Justificare

Practicile oenologice ar trebui autorizate prin intermediul unor acte de punere în aplicare și 
nu prin intermediul actelor delegate. Prin urmare, propunem eliminarea acestora de la acest 
paragraf și includerea lor la articolul 68 litera (h).

Amendamentul 1303
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3 – paragraful 5 – litera c – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste produse necomercializabile sunt 
distruse. Totuși, statele membre pot 
autoriza utilizarea anumitor produse, ale 
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căror caracteristici le stabilesc, în 
distilerii, fabrici de oțet sau în scopuri 
industriale.

Or. fr

Justificare

Dispozițiile privind distrugerea vinurilor necorespunzătoare reprezintă elemente esențiale, 
care trebuie incluse în actul de bază.

Amendamentul 1304
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când autorizează practicile
oenologice menționate la articolul 59 
alineatul (2) litera (g), Comisia:

(2) Atunci când propune autorizarea 
practicilor oenologice menționate la 
alineatul (1), Comisia:

Or. fr

Amendamentul 1305
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Atunci când autorizează practicile 
oenologice menționate la articolul 59 
alineatul (2) litera (g), Comisia:

(2) Atunci când autorizează practicile 
oenologice menționate la articolul 68 litera
(h)

Or. es

Justificare

Practicile oenologice ar trebui autorizate prin intermediul unor acte de punere în aplicare și 
nu prin intermediul actelor delegate. Prin urmare, propunem eliminarea acestora de la acest 
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paragraf și includerea lor la articolul 68 litera (h).

Amendamentul 1306
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se bazează pe practicile oenologice și 
pe metodele de analiză recomandate și 
publicate de OIV, precum și pe rezultatele 
utilizării experimentale a unor practici 
oenologice încă neautorizate;

(a) ține seama de practicile oenologice și 
pe metodele de analiză recomandate și 
publicate de OIV, precum și pe rezultatele 
utilizării experimentale a unor practici 
oenologice încă neautorizate;

Or. en

Amendamentul 1307
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este necesar, Comisia adoptă, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, metodele menționate la articolul 
59 alineatul (3) litera (d) pentru produsele 
enumerate în anexa VI partea II.
Metodele respective trebuie să se bazeze pe 
toate metodele relevante recomandate și 
publicate de OIV, cu excepția cazului în 
care acestea ar fi ineficace sau neadecvate 
pentru obiectivul legitim urmărit. Actul de 
punere în aplicare respectiv este adoptat 
în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).

Metodele de analiză pentru stabilirea 
compoziției produselor din sectorul 
vinicol și normele utilizate pentru a se 
stabili dacă aceste produse au fost supuse 
unor procese care contravin practicilor 
oenologice autorizate se adoptă în 
conformitate cu articolul 43 alineatul (2)
din tratat. Metodele și normele respective 
trebuie să se bazeze pe recomandările
relevante ale OIV, cu excepția cazului în 
care acestea ar fi ineficace sau neadecvate 
pentru obiectivul urmărit de Uniune.

Or. de
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Justificare

Modificarea alineatului (3) este necesară deoarece articolele 58 și 59 exclud vinul din 
domeniul de aplicare a standardelor comerciale. Din acest motiv, metodele și normele de 
analiză ar trebui menționate din nou.

Amendamentul 1308
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când este necesar, Comisia adoptă, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, metodele menționate la articolul 
59 alineatul (3) litera (d) pentru produsele 
enumerate în anexa VI partea II. Metodele 
respective trebuie să se bazeze pe toate 
metodele relevante recomandate și 
publicate de OIV, cu excepția cazului în 
care acestea ar fi ineficace sau neadecvate 
pentru obiectivul legitim urmărit. Actele de 
punere în aplicare respective sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2).

În conformitate cu articolul 43 alineatul 
(2) din tratat, se adoptă metodele 
menționate la articolul 59 alineatul (3) 
litera (d) pentru produsele enumerate în 
anexa VI partea II. Metodele respective 
trebuie să se bazeze pe toate metodele 
relevante recomandate și publicate de OIV, 
cu excepția cazului în care acestea ar fi 
ineficace sau neadecvate pentru obiectivul 
legitim urmărit.

Or. it

Amendamentul 1309
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 64 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 64a
Certificarea hameiului
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(1) Produsele din sectorul hameiului, 
recoltate sau preparate în cadrul Uniunii, 
fac obiectul unei proceduri de certificare.
(2) Certificatele pot fi eliberate doar 
pentru produsele care prezintă 
caracteristicile minime de calitate 
specifice unei anumite faze a 
comercializării. În ceea ce privește 
pulberea de hamei, pulberea de hamei cu 
un conținut mai mare de lupulină, 
extractele vegetale din hamei și mixtura 
de produse din hamei, certificatele pot fi 
eliberate doar dacă conținutul de acid alfa 
al acestor produse nu este mai redus decât 
cel al hameiului din care au fost 
preparate.
(3) Certificatele indică cel puțin:
(a) locul de producție a hameiului;
(b) anul de recoltă;
(c) soiul sau soiurile.
(4) Produsele din sectorul hameiului pot 
fi comercializate sau exportate doar dacă 
a fost eliberat un certificat în 
conformitate cu alineatele (1), (2) și (3).
În ceea ce privește produsele din sectorul 
hameiului importate, atestatul menționat 
la articolul 129a alineatul (2) se consideră 
a fi echivalent cu un certificat.
(5) Măsuri derogatorii de la dispozițiile 
alineatului (4) pot fi adoptate de către 
Comisie:

(a) în vederea îndeplinirii cerințelor 
comerciale ale unor țări terțe; sau
(b) pentru produsele destinate unor 
utilizări speciale.
Măsurile menționate la paragraful 
anterior:
(a) sunt adoptate prin acte de punere în 
aplicare  în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2);
(b) nu afectează comercializarea normală 
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a produselor pentru care a fost eliberat 
certificatul;
(c) sunt însoțite de garanții pentru 
evitarea confuziilor cu aceste produse.

Or. es

Justificare

Nu se consideră adecvată eliminarea acestei dispoziții [care corespunde articolului 117 din 
actualul Regulament (CE) nr. 1234/2007], deoarece acest lucru ar avea un efect negativ 
asupra calității hameiului produs în Uniune. În plus, tendința din UE este de a promova 
sistemele de certificare a calității. Eliminarea mecanismului de certificare din acest sector, în 
care acesta există deja, este, prin urmare, inexplicabilă.

Amendamentul 1310
Agustín Díaz de Mera García Consuegra

Propunere de regulament
Articolul 64 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 64a
Certificarea hameiului

(1) Produsele din sectorul hameiului, 
recoltate sau preparate în cadrul Uniunii, 
fac obiectul unei proceduri de certificare.
(2) Certificatele pot fi eliberate doar 
pentru produsele care prezintă 
caracteristicile minime de calitate 
specifice unei anumite faze a 
comercializării. În ceea ce privește 
pulberea de hamei, pulberea de hamei cu 
un conținut mai mare de lupulină, 
extractele vegetale din hamei și mixtura 
de produse din hamei, certificatele pot fi 
eliberate doar dacă conținutul de acid alfa 
al acestor produse nu este mai redus decât 
cel al hameiului din care au fost 
preparate.
(3) Certificatele indică cel puțin:
(a) locul de producție a hameiului;
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(b) anul de recoltă;
(c) soiul sau soiurile.
(4) Produsele din sectorul hameiului pot 
fi comercializate sau exportate doar dacă 
a fost eliberat un certificat în 
conformitate cu alineatele (1), (2) și (3).
În ceea ce privește produsele din sectorul 
hameiului importate, atestatul menționat 
la articolul 129a alineatul (2) se consideră 
a fi echivalent cu un certificat.
(5) Măsuri derogatorii de la dispozițiile 
alineatului (4) pot fi adoptate de către 
Comisie:

(a) în vederea îndeplinirii cerințelor 
comerciale ale unor țări terțe; sau
(b) pentru produsele destinate unor 
utilizări speciale.
Măsurile menționate la paragraful 
anterior:
(a) sunt adoptate prin acte de punere în 
aplicare  în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 162 
alineatul (2);
(b) nu afectează comercializarea normală 
a produselor pentru care a fost eliberat 
certificatul;
(c) sunt însoțite de garanții pentru 
evitarea confuziilor cu aceste produse.

Or. es

Justificare

Nu se consideră adecvată eliminarea acestei dispoziții (care corespunde articolului 117 din 
actualul Regulament (CE) nr. 1234/2007), deoarece acest lucru ar avea un efect negativ 
asupra calității hameiului produs în Uniune. În plus, tendința din UE este de a promova 
sistemele de certificare a calității. Eliminarea mecanismului de certificare din acest sector, în 
care acesta există deja grație acestei dispoziții, este, prin urmare, inexplicabilă.

Amendamentul 1311
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni, 
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Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 65 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot autoriza utilizarea 
experimentală a unor practici oenologice 
neautorizate în condițiile stabilite de 
Comisie prin intermediul unor acte 
delegate adoptate în temeiul alineatului 
(4).

(3) Statele membre pot autoriza utilizarea 
experimentală a unor practici oenologice 
neautorizate.

Or. it

Amendamentul 1312
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 66 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de particularitățile 
schimburilor comerciale dintre Uniune și 
anumite țări terțe și de caracterul special al 
anumitor produse agricole, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu articolul 160, 
pentru a defini condițiile în care produsele 
importate sunt considerate a avea un nivel 
echivalent de conformitate cu standardele 
de comercializare ale Uniunii și condițiile 
de derogare de la articolul 58 și pentru a 
stabili normele de aplicare a standardelor 
de comercializare produselor exportate din 
Uniune.

Ținând seama de particularitățile 
schimburilor comerciale dintre Uniune și 
anumite țări terțe și de caracterul special al 
anumitor produse agricole și garantând 
faptul că consumatorii nu sunt induși în 
eroare datorită așteptărilor sau 
obișnuințelor lor, se pot defini, prin 
intermediul procedurii ordinare, condițiile 
în care produsele importate sunt 
considerate a avea un nivel echivalent de 
conformitate cu standardele de 
comercializare ale Uniunii și condițiile de 
derogare de la articolul 58 și pentru a 
stabili normele de aplicare a standardelor 
de comercializare produselor exportate din 
Uniune.

Or. it
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Amendamentul 1313
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 66 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de particularitățile 
schimburilor comerciale dintre Uniune și 
anumite țări terțe și de caracterul special al 
anumitor produse agricole, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu articolul 160, 
pentru a defini condițiile în care produsele 
importate sunt considerate a avea un nivel 
echivalent de conformitate cu standardele 
de comercializare ale Uniunii și condițiile 
de derogare de la articolul 58 și pentru a 
stabili normele de aplicare a standardelor 
de comercializare produselor exportate din 
Uniune.

Ținând seama de particularitățile 
schimburilor comerciale dintre Uniune și 
anumite țări terțe și de caracterul special al 
anumitor produse agricole, se deleagă 
Comisiei competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu articolul 160, 
pentru a defini condițiile în care produsele 
importate sunt considerate a avea un nivel 
echivalent de conformitate cu standardele 
de comercializare ale Uniunii și pentru a 
stabili normele de aplicare a standardelor 
de comercializare produselor exportate din 
Uniune.

Or. en

Justificare

Nu ar trebui acordate derogări de la cerințele de respectare de către produse a standardelor 
existente de comercializare ale UE. Acest lucru este în conformitate cu articolul 11 din 
Regulamentul 178/2002 privind legislația alimentară generală, care stipulează că alimentele 
și furajele care urmează a fi introduse pe piața comunitară trebuie să respecte cerințele 
relevante ale legislației alimentare sau condiții recunoscute de Comunitate ca fiind cel puțin 
echivalente.

Amendamentul 1314
Jens Rohde

Propunere de regulament
Articolul 66 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ținând seama de particularitățile 
schimburilor comerciale dintre Uniune și 
anumite țări terțe și de caracterul special al 
anumitor produse agricole, se deleagă 

Ținând seama de particularitățile 
schimburilor comerciale dintre Uniune și 
anumite țări terțe și de caracterul special al 
anumitor produse agricole, se deleagă 
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Comisiei competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu articolul 160, 
pentru a defini condițiile în care produsele 
importate sunt considerate a avea un nivel 
echivalent de conformitate cu standardele 
de comercializare ale Uniunii și condițiile 
de derogare de la articolul 58 și pentru a 
stabili normele de aplicare a standardelor 
de comercializare produselor exportate 
din Uniune.

Comisiei competența de a adopta acte 
delegate, în conformitate cu articolul 160, 
pentru a defini condițiile în care produsele 
importate sunt considerate a avea un nivel 
echivalent de conformitate cu standardele 
de comercializare ale Uniunii și condițiile 
de derogare de la articolul 58.

Or. en

Justificare

There is no need to impose more than the strict EU food safety and hygiene rules to producers 
in the EU for their products only intended for export to third markets. On the international 
markets the specific marketing, composition and labelling standards should be defined by the 
relevant 3rd country. If additional marketing standards would be introduced, EU producers 
would have to live up to two sets of marketing standards when exporting products. This will 
put them in a disadvantaged competitive situation compared to their international 
competitors, who would only have to live up to the marketing standards on the given market. 
EU rules should be valid for the internal market only, except for food safety and hygiene, as 
already mentioned. Any change of this cannot be considered a non-essential part of 
legislation, and therefore not be part of a delegated power.

Amendamentul 1315
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva unor dispoziții contrare din 
acordurile încheiate în temeiul articolului 
218 din tratat, produsele menționate la 
alineatul (1) din prezentul articol se obțin 
în conformitate cu practicile oenologice 
recomandate și publicate de OIV sau
autorizate de Uniune în temeiul prezentului 
regulament.

(2) Sub rezerva unor dispoziții contrare din 
acordurile încheiate în temeiul articolului 
218 din tratat, produsele menționate la 
alineatul (1) din prezentul articol se obțin 
în conformitate cu practicile oenologice 
autorizate de Uniune în temeiul prezentului 
regulament.

Or. de
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Justificare

Această eliminare este necesară deoarece prezenta dispoziție ar putea conduce la 
discriminarea producătorilor din UE dacă legislația UE prevede metode mai stricte decât 
cele recomandate de către OIV.

Amendamentul 1316
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva unor dispoziții contrare din 
acordurile încheiate în temeiul articolului 
218 din tratat, produsele menționate la 
alineatul (1) din prezentul articol se obțin 
în conformitate cu practicile oenologice 
recomandate și publicate de OIV sau
autorizate de Uniune în temeiul prezentului 
regulament.

(2) Sub rezerva unor dispoziții contrare din 
acordurile încheiate în temeiul articolului 
218 din tratat, produsele menționate la 
alineatul (1) din prezentul articol se obțin 
în conformitate cu practicile oenologice 
autorizate de Uniune în temeiul prezentului 
regulament.

Măsurile care derogă de la alineatul (1) se 
adoptă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 62 alineatul (2).

Or. fr

Justificare

Pentru a garanta un tratament echitabil al producătorilor din Uniune în raport cu 
concurenții lor din țări terțe, vinurile importate trebuie să respecte, în general, practicile 
oenologice autorizate în Uniune. Derogările pot fi adoptate în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 62 pentru autorizarea practicilor oenologice.

Amendamentul 1317
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Derogările de la dispozițiile 
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alineatului (2) pentru produsele importate 
pot fi adoptate în conformitate cu 
articolul 43 alineatul (2) din tratat.

Or. en

Amendamentul 1318
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 68 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, Comisia poate să adopte toate 
măsurile necesare referitoare la prezenta 
secțiune și în special:

Prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, Comisia poate să adopte toate 
măsurile necesare referitoare la prezenta 
secțiune privind:

Or. fr

Amendamentul 1319
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 68 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, Comisia poate să adopte toate 
măsurile necesare referitoare la prezenta 
secțiune și în special:

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

Or. de

Amendamentul 1320
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) pentru punerea în aplicare a 
standardelor generale de comercializare;

eliminat

Or. de

Amendamentul 1321
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru aplicarea definițiilor și a 
denumirilor comerciale prevăzute în 
anexa VI;

eliminat

Or. de

Amendamentul 1322
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pentru aplicarea definițiilor și a 
denumirilor comerciale prevăzute în anexa 
VI;

(b) pentru stabilirea normelor pentru 
aplicarea definițiilor și a denumirilor 
comerciale prevăzute în anexa VI;

Or. es

Justificare

Prezentul articol este modificat în relație cu modificarea pe care am  propus-o la articolele 
59, 62 și 65, deoarece este vorba de măsuri de punere în aplicare.
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Amendamentul 1323
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) pentru fixarea nivelului de toleranță; (f) pentru stabilirea normelor pentru 
fixarea nivelului de toleranță;

Or. es

Justificare

Prezentul articol este modificat în relație cu modificarea pe care am propus-o la articolele 
59, 62 și 65, deoarece este vorba de măsuri de punere în aplicare.

Amendamentul 1324
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) pentru punerea în aplicare a articolului 
66

(g) pentru stabilirea normelor pentru 
punerea în aplicare a articolului 66

Or. es

Justificare

Prezentul articol este modificat în relație cu modificarea pe care am propus-o la articolele 
59, 62 și 65, deoarece este vorba de măsuri de punere în aplicare.

Amendamentul 1325
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – litera ga (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) pentru dispozițiile de punere în 
aplicare în ceea ce privește retragerea și 
distrugerea vinurilor care nu sunt 
conforme;

Or. fr

Amendamentul 1326
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) pentru stabilirea normelor de 
aprobare a noilor practici oenologice, a 
cupajului mustului și al vinului, inclusiv a 
definițiilor lor, a amestecului și a 
restricțiilor corespunzătoare.

Or. es

Justificare

Prezentul articol este modificat în relație cu modificarea pe care am propus-o la articolele 
59, 62 și 65, deoarece este vorba de măsuri de punere în aplicare.

Amendamentul 1327
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) pentru punerea în aplicare a 
dispozițiilor privind utilizarea 
experimentală a unor practici oenologice 
neautorizate;
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Or. fr

Amendamentul 1328
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gb) pentru stabilirea de norme privind 
exploatația, circulația și utilizarea 
produselor obținute prin practicile 
oenologice experimentale menționate la 
articolul 65.

Or. es

Justificare

Prezentul articol este modificat în relație cu modificarea pe care propus-o la articolele 59, 62 
și 65, deoarece este vorba de măsuri de punere în aplicare.

Amendamentul 1329
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 68 – alineatul 1 – litera gc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(gc) pentru dispozițiile de punere în 
aplicare privind operațiunile de 
îmbogățire, de dezacidificare și de 
acidificare; 

Or. fr

Justificare

Trebuie stabilite competențele acordate Comisiei în ceea ce privește adoptarea dispozițiilor 
de punere în aplicare în domeniul practicilor oenologice.
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Amendamentul 1330
Salvador Sedó i Alabart, Maria Badia i Cutchet, Raimon Obiols, Ramon Tremosa i 
Balcells, Santiago Fisas Ayxela

Propunere de regulament
Articolul 68 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 68a
Mențiuni obligatorii

(1) Menționarea țării de origine sau a 
locului de proveniență pe etichetă sau pe 
documentele care însoțesc produsele 
alimentare este obligatorie.
(2) Atunci când se menționează țara de 
origine sau locul de proveniență a unui 
aliment și acestea nu coincid cu cele ale 
ingredientului său principal:
(a) se menționează țara de origine sau 
locul din care provine ingredientul 
principal în cauză;
(b) sau se menționează că țara de origine 
sau locul din care provine ingredientul 
principal respectiv este diferit de țara de 
origine sau locul din care provine 
alimentul.

Or. es

Justificare

Trebuie întreprinse acțiuni pentru pune în evidență diferențele existente între normele 
europene privind producția alimentelor și cele ale țărilor terțe, precum și pentru a informa 
consumatorii cu privire la aceste diferențe.

Amendamentul 1331
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 68 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 68a
Competențe delegate

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate, în conformitate cu articolul 160, 
pentru a stabili:
(a) norme pentru punerea în aplicare a 
standardelor generale de comercializare;
(b) norme pentru aplicarea definițiilor și a 
denumirilor comerciale prevăzute în 
anexa VI.

Or. de

Amendamentul 1332
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) gestiunea ofertei;

Or. fr

Amendamentul 1333
José Bové
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(cb) consolidarea măsurilor avansate de 
producție durabilă prin intermediul 
indicațiilor și al etichetării.
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Or. fr

Amendamentul 1334
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1 – litera a – teza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „denumire de origine" înseamnă 
denumirea unei regiuni, a unui loc specific 
sau, în cazuri excepționale și justificate 
corespunzător, a unei țări, utilizată pentru 
a descrie un produs menționat la articolul 
69 alineatul (1) care respectă următoarele 
cerințe:

(a) „denumire de origine" înseamnă 
denumirea unei regiuni, a unui loc specific 
sau, în cazuri excepționale, a unei țări, 
utilizată pentru a descrie un produs 
menționat la articolul 69 alineatul (1) care 
respectă următoarele cerințe:

Or. es

Justificare

Ne opunem la această modificare în raport cu situația actuală deoarece acordă Comisiei un 
rol interpretativ care nu a fost prevăzut anterior.

Amendamentul 1335
James Nicholson, Julie Girling, Richard Ashworth, Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) produsul este obținut din soiuri de viță-
de-vie aparținând speciei Vitis vinifera.

(iv) produsul este obținut din soiuri de viță-
de-vie aparținând speciei Vitis vinifera.
sau dintr-o încrucișare între specia Vitis 
vinifera și alte specii din genul Vitis;

Or. en

Justificare

Vinurile hibride ar trebui sprijinite și ele în ceea ce privește rezistența la boli.



PE494.486v01-00 126/177 AM\909520RO.doc

RO

Amendamentul 1336
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) includ denumirea soiului de vin și 
indicația geografică.

Or. it

Amendamentul 1337
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) denumirea care urmează a beneficia 
de protecție;

Or. it

Amendamentul 1338
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) o descriere a vinului (vinurilor);
(i) pentru vinurile cu denumire de origine, 
principalele caracteristici analitice și 
organoleptice;
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(ii) pentru vinurile cu  indicație 
geografică, principalele caracteristici 
analitice, precum și o evaluare sau o 
indicație a caracteristicilor organoleptice;

Or. it

Amendamentul 1339
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) atunci când este cazul, practicile 
oenologice specifice utilizate pentru 
producerea vinului (vinurilor), precum și 
restricțiile relevante privind producerea 
vinului (vinurilor);

Or. it

Amendamentul 1340
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) delimitarea ariei geografice 
respective;

Or. it

Amendamentul 1341
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera db (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(db) producția maximă la hectar;

Or. it

Amendamentul 1342
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dc) indicarea soiului (soiurilor) de 
struguri de vinificație din care s-a(u) 
obținut vinul (vinurile);

Or. it

Amendamentul 1343
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera dd (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(dd) informațiile care confirmă  legătura 
menționată la articolul 118b alineatul (1) 
litera (a) punctul (i) sau, după caz, la 
articolul 118b alineatul (1) litera (b) 
punctul (i);

Or. it

Amendamentul 1344
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera de (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(de) cerințele aplicabile prevăzute de 
legislația Uniunii sau națională sau, dacă 
un stat membru prevede astfel, de o 
organizație care gestionează denumirile 
de origine sau indicațiile geografice 
protejate, având în vedere că aceste 
cerințe trebuie să fie obiective și 
nediscriminatorii și compatibile cu 
legislația Uniunii;

Or. it

Amendamentul 1345
Herbert Dorfmann

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 1 – litera df (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(df) denumirea și adresa autorităților sau 
organismelor care verifică dacă caietul de 
sarcini al produsului respectă dispozițiile, 
precum și o descriere a sarcinilor 
acestora.

Or. it

Amendamentul 1346
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta include cel puțin:
(a) denumirea care urmează a beneficia 
de protecție;
(b) o descriere a vinului (vinurilor);
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(i) pentru vinurile cu denumire de origine, 
principalele caracteristici analitice și 
organoleptice;
(ii) pentru vinuri cu indicație geografică, 
principalele caracteristici analitice, 
precum și o evaluare sau o indicație a 
caracteristicilor organoleptice;
(c) atunci când este cazul, practicile 
oenologice specifice utilizate pentru 
producerea vinului (vinurilor), precum și 
restricțiile relevante privind producerea 
vinului (vinurilor);
(d) delimitarea ariei geografice în cauză;
(e) producția maximă la hectar;
(f) indicarea soiului (soiurilor) de struguri 
de vinificație din care s-a(u) obținut vinul 
(vinurile);

(g) informațiile care confirmă legătura 
menționată la articolul 70 alineatul (1) 
litera (a) sau, după caz, la articolul 70 
alineatul (1) litera (a) punctul (i);
(h) cerințele aplicabile prevăzute de 
legislația Uniunii sau națională sau, dacă 
un stat membru prevede astfel, de o 
organizație care gestionează denumirile 
de origine sau indicațiile geografice 
protejate, având în vedere că aceste 
cerințe trebuie să fie obiective și 
nediscriminatorii și compatibile cu 
legislația Uniunii;
(i) denumirea și adresa autorităților sau 
organismelor care verifică dacă caietul de 
sarcini al produsului respectă dispozițiile, 
precum și o descriere a sarcinilor 
acestora.

Or. de

Justificare

Prezentul amendament reia  articolului 175 alineatul (2) din propunerea de regulament 
(COM(2010)799), care aliniază OCP unică la dispozițiile Tratatului de la Lisabona. Este 
vorba de elemente esențiale, care trebuie menționate în actul legislativ de bază.
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Amendamentul 1347
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Caietul de sarcini al produsului include 
cel puțin:
(a) denumirea care urmează a beneficia 
de protecție;
(b) o descriere a vinului (vinurilor);
(i) pentru vinurile cu denumire de origine, 
principalele caracteristici analitice și 
organoleptice;
(ii) pentru vinurile cu indicație 
geografică, principalele caracteristici 
analitice, precum și o evaluare 
sau o indicație a caracteristicilor 
organoleptice;
(c) atunci când este cazul, practicile 
oenologice specifice utilizate pentru 
producerea vinului (vinurilor), precum și 
restricțiile relevante privind producerea 
vinului (vinurilor);
(d) delimitarea ariei geografice în cauză;
(e) producția maximă la hectar;
(f) indicarea soiului (soiurilor) de struguri 
de vinificație din care s-a(u) obținut vinul 
(vinurile);

(g) o explicare detaliată care confirmă 
legătura;
(h) cerințele aplicabile prevăzute de 
legislația Uniunii sau națională sau, dacă 
un stat membru prevede astfel, de o 
organizație care gestionează denumirile 
de origine sau indicațiile geografice 
protejate, având în vedere că aceste 
cerințe trebuie să fie obiective și 
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nediscriminatorii și compatibile cu 
legislația Uniunii;
(i) denumirea și adresa autorităților sau 
organismelor care verifică dacă caietul de 
sarcini al produsului respectă dispozițiile, 
precum și o descriere a sarcinilor 
acestora.

Or. es

Justificare

La fel ca în regulamentul (CE)... al Consiliului și al Parlamentului privind sistemele de 
calitate, cerințele minime ale caietului de sarcini al produsului ar trebui incluse în actul de 
bază.

Amendamentul 1348
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acesta include cel puțin:
(a) denumirea care urmează a beneficia 
de protecție;
(b) o descriere a vinului (vinurilor);
(i) pentru vinurile cu denumire de origine, 
principalele caracteristici analitice și 
organoleptice;
(ii) pentru vinurile cu indicație 
geografică, principalele caracteristici 
analitice, precum și o evaluare sau o 
indicație a caracteristicilor organoleptice;
(c) atunci când este cazul, practicile 
oenologice specifice utilizate pentru 
producerea vinului (vinurilor), precum și 
restricțiile relevante privind producerea 
vinului (vinurilor);
(d) delimitare ariei geografice în cauză se 
face în mod detaliat, precis și univoc;
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(e) producția maximă la hectar;
(f) indicarea soiului (soiurilor) de struguri 
de vinificație din care s-a(u) obținut vinul 
(vinurile);
(g) informațiile care confirmă  legătura 
menționată la articolul 70 alineatul (1) 
litera (a) sau, după caz, la articolul 70 
alineatul (1) litera (a) punctul (i);
(h) cerințele aplicabile prevăzute de 
legislația Uniunii sau națională sau, dacă 
un stat membru prevede astfel, de o 
organizație care gestionează denumirile 
de origine sau indicațiile geografice 
protejate, având în vedere că aceste 
cerințe trebuie să fie obiective și 
nediscriminatorii și compatibile cu 
legislația Uniunii;
(i) denumirea și adresa autorităților sau 
organismelor care verifică dacă caietul de 
sarcini al produsului respectă dispozițiile, 
precum și o descriere a sarcinilor 
acestora.

Or. fr

Justificare

Conținutul caietului de sarcini pentru denumirile de origine reprezintă un element esențial, 
care trebuie stabilit în actul de bază.

Amendamentul 1349
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Caietul de sarcini al produsului 
include cel puțin:
(a) denumirea care urmează a beneficia 
de protecție;
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(b) o descriere a vinului (vinurilor);
(i) pentru vinurile cu denumire de origine, 
principalele caracteristici analitice și 
organoleptice;
(ii) pentru vinurile cu indicație 
geografică, principalele caracteristici 
analitice, precum și o evaluare sau o 
indicație a caracteristicilor organoleptice;
(c) atunci când este cazul, practicile 
oenologice specifice utilizate pentru 
producerea vinului (vinurilor), precum și 
restricțiile relevante privind producerea 
vinului (vinurilor);
(d) delimitarea ariei geografice în cauză;
(e) producția maximă la hectar;
(f) indicarea soiului (soiurilor) de struguri 
de vinificație din care s-a(u) obținut vinul 
(vinurile);
(g) o explicație detaliată care confirmă 
legătura;
(h) cerințele aplicabile prevăzute de 
legislația Uniunii sau națională sau, dacă 
un stat membru prevede astfel, de o 
organizație care gestionează denumirile 
de origine sau indicațiile geografice 
protejate, având în vedere că aceste 
cerințe trebuie să fie obiective și 
nediscriminatorii și compatibile cu 
legislația Uniunii;
(i) denumirea și adresa autorităților sau 
organismelor care verifică dacă caietul de 
sarcini al produsului respectă dispozițiile, 
precum și o descriere a sarcinilor 
acestora.

Or. es

Justificare

Comisia propune eliminarea cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească caietul de sarcini 
prezentat în cadrul cererilor de protecție, cerințe ce sunt enumerate în prezent la articolul 
118c alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007. Aceste cerințe trebuie menționate în 
actul de bază deoarece reprezintă un element esențial al reglementării.
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Amendamentul 1350
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, 
Francesco Enrico Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Caietul de sarcini al produsului 
include cel puțin:
(a) denumirea care urmează a beneficia 
de protecție;
(b) o descriere a vinului (vinurilor);
(i) pentru vinurile care beneficiază de o 
denumire de origine, descrierea 
principalelor lor caracteristici analitice și 
organoleptice;
(ii) pentru vinurile care beneficiază de o 
indicație geografică, o descriere a 
principalelor lor caracteristici analitice și 
o evaluare sau o indicare a 
caracteristicilor lor organoleptice;
(c) atunci când este cazul, practicile 
oenologice specifice utilizate pentru 
producerea vinului (vinurilor), precum și 
restricțiile relevante privind producerea 
vinului (vinurilor);
(d) delimitarea ariei geografice în cauză;
(e) producția maximă la hectar;
(f) indicarea soiului (soiurilor) de struguri 
de vinificație din care s-a(u) obținut vinul 
(vinurile); 
(g) cerințele aplicabile prevăzute de 
legislația Uniunii sau națională sau, dacă 
un stat membru prevede astfel, de o 
organizație care gestionează denumirile 
de origine sau indicațiile geografice 
protejate, având în vedere că aceste 
cerințe trebuie să fie obiective și 
nediscriminatorii și compatibile cu 
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legislația Uniunii;
(h) denumirea și adresa autorităților sau 
organismelor care verifică dacă caietul de 
sarcini al produsului respectă dispozițiile, 
precum și o descriere a sarcinilor 
acestora.

Or. it

Amendamentul 1351
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererea de protecție se prezintă în statul 
membru de pe teritoriul căruia provine 
denumirea de origine sau indicația 
geografică.
Statul membru examinează cererea de 
protecție pentru a stabili dacă aceasta 
îndeplinește condițiile enunțate în acest 
capitol.
Statul membru desfășoară o procedură 
națională prin care se garantează o 
publicare adecvată a cererii și se prevede 
o perioadă de cel puțin două luni de la 
data publicării în care orice persoană 
fizică sau juridică care are un interes 
legitim și este stabilită sau rezidentă pe 
teritoriul său poate formula o opoziție la 
protecția propusă, prin depunerea unei 
declarații bine motivate pe lângă 
autoritățile statului membru.

Or. es

Justificare

Sunt reluate dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1234/2007, care reglementează în prezent 
acest domeniu.
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Amendamentul 1352
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererea de protecție se prezintă în statul 
membru de pe teritoriul căruia provine 
denumirea de origine sau indicația 
geografică.
Statul membru examinează cererea de 
protecție pentru a stabili dacă aceasta 
îndeplinește condițiile enunțate în acest 
capitol.
Statul membru desfășoară o procedură 
națională prin care se garantează o 
publicare adecvată a cererii și se prevede 
o perioadă de cel puțin două luni de la 
data publicării în care orice persoană 
fizică sau juridică care are un interes 
legitim și este stabilită sau rezidentă pe 
teritoriul său poate formula o opoziție la 
protecția propusă, prin depunerea unei 
declarații bine motivate pe lângă 
autoritățile statului membru.

Or. es

Amendamentul 1353
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cererea de protecție se prezintă în statul 
membru de pe teritoriul căruia provine 
denumirea de origine sau indicația 
geografică.
Statul membru examinează cererea de 
protecție pentru a stabili dacă aceasta 
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îndeplinește condițiile enunțate în această 
subsecțiune.
Statul membru desfășoară o procedură 
națională prin care se garantează o 
publicare adecvată a cererii și se prevede 
o perioadă de cel puțin două luni de la 
data publicării în care orice persoană 
fizică sau juridică care are un interes 
legitim și este stabilită sau rezidentă pe 
teritoriul său poate formula o opoziție la 
protecția propusă, prin depunerea unei 
declarații bine motivate pe lângă 
autoritățile statului membru.

Or. de

Amendamentul 1354
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care statul membru 
consideră că sunt îndeplinite cerințele, 
acesta trebuie să urmeze o procedură 
națională care asigură publicarea 
adecvată a caietului de sarcini al 
produsului cel puțin pe internet.

(3) În cazul în care statul membru 
consideră că sunt îndeplinite cerințele 
relevante, acesta:

(a) publică documentul unic și caietul de 
sarcini al produsului cel puțin pe internet; 
și
(b) înaintează Comisiei o cerere de 
protecție care conține următoarele 
informații:
(i) numele și adresa solicitantului;
(ii) documentul unic;

(iii) o declarație a statului membru 
conform căreia acesta consideră că 
cererea depusă de solicitant îndeplinește 
condițiile prezentului regulament; 
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(iv)  trimiterea privind publicarea 
menționată la litera (a).

Or. es

Amendamentul 1355
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care statul membru 
consideră că sunt îndeplinite cerințele, 
acesta trebuie să urmeze o procedură 
națională care asigură publicarea 
adecvată a caietului de sarcini al 
produsului cel puțin pe internet.

(3) În cazul în care statul membru 
consideră că sunt îndeplinite cerințele 
relevante, acesta:

(a) publică documentul unic și caietul de 
sarcini al produsului cel puțin pe internet; 
și
(b) înaintează Comisiei o cerere de 
protecție care conține următoarele 
informații:
(i) numele și adresa solicitantului;
(ii) documentul unic;

(iii) o declarație a statului membru 
conform căreia acesta consideră că 
cererea depusă de solicitant îndeplinește 
condițiile prezentului regulament; 
(iv)  trimiterea privind publicarea 
menționată la litera (a).

Or. es

Justificare

Deciziile specifice privind elaborarea procedurilor naționale se iau prin intermediul actelor 
delegate [articolul 86 alineatul (4) litera (c)]. Ne opunem acestei măsuri din motive similare 
celor expuse în privința articolului 71. În orice caz, în eventualitatea în care actul de bază 
dispare, pare mai adecvată utilizarea actelor de punere în aplicare (aplicare uniformă în 
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toate statele membre).

Amendamentul 1356
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) publică documentul unic și caietul de 
sarcini al produsului cel puțin pe internet; 
și
(b) înaintează Comisiei o cerere de 
protecție care conține următoarele 
informații:
(i) numele și adresa solicitantului;
(ii) documentul unic prevăzut  la articolul 
71 alineatul (1) litera (d);
(iii) o declarație a statului membru 
conform căreia acesta consideră că 
cererea depusă de solicitant îndeplinește 
condițiile impuse;  și
(iv) trimiterea privind publicarea, în 
conformitate cu litera (a).
Informațiile menționate la primul 
paragraf litera (b) sunt transmise în una 
dintre limbile oficiale ale Uniunii sau 
sunt însoțite de o traducere autorizară în 
una dintre aceste limbi.

Or. de

Amendamentul 1357
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care un stat membru nu 
are legislație națională în ceea ce privește 
protecția denumirilor de origine și a 
indicațiilor geografice, acesta poate, doar 
cu titlu tranzitoriu, să acorde protecție 
denumirii în cauză în conformitate cu 
cerințele prezentei subsecțiuni la nivel 
național, aceasta producând efecte 
începând de la data la care cererea de 
protecție este înaintată Comisiei. Această 
protecție națională cu titlu tranzitoriu 
încetează la data la care este adoptată o 
decizie privind înregistrarea sau refuzul 
în temeiul prezentei subsecțiuni.

Or. es

Amendamentul 1358
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În cazul în care un stat membru nu 
are legislație națională în ceea ce 
privește protecția denumirilor de origine 
și a indicațiilor geografice, acesta poate, 
doar cu titlu tranzitoriu, să acorde 
protecție denumirii în cauză în 
conformitate cu cerințele prezentei 
subsecțiuni la nivel național, aceasta 
producând efecte începând de la data la 
care cererea de protecție este înaintată 
Comisiei. Această protecție națională cu 
titlu tranzitoriu încetează la data la care 
este adoptată o decizie privind 
înregistrarea sau refuzul în temeiul 
prezentei subsecțiuni.
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Or. es

Justificare

Deciziile specifice privind elaborarea procedurilor naționale se iau prin intermediul actelor 
delegate [articolul 86 alineatul (4) litera (c)]. Ne opunem acestei măsuri din motive similare 
celor expuse în privința articolului 71. În orice caz, în eventualitatea în care actul de bază 
dispare, pare mai adecvată utilizarea actelor de punere în aplicare (aplicare uniformă în 
toate statele membre).

Amendamentul 1359
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre trebuie să dispună de 
actele cu putere de lege și actele 
administrative necesare pentru a se 
conforma articolului 118f din 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 și 
prezentului articol începând cu 1 august 
2009.

Or. de

Amendamentul 1360
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) În cazul în care un stat membru nu 
are legislație națională în ceea ce privește 
protecția denumirilor de origine și a 
indicațiilor geografice, acesta poate, doar 
cu titlu tranzitoriu, să acorde protecție 
denumirii în cauză în conformitate cu 
cerințele prezentei subsecțiuni la nivel 
național, aceasta producând efecte 
începând de la data la care cererea de 
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protecție este înaintată Comisiei. Această 
protecție națională cu titlu tranzitoriu 
încetează la data la care este adoptată o 
decizie privind înregistrarea sau refuzul 
în temeiul prezentei subsecțiuni.

Or. de

Amendamentul 1361
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Vincenzo Iovine, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, 
Lorenzo Fontana, Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi, Matteo Salvini

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a împiedica utilizarea 
ilicită a denumirilor de origine protejate și 
a indicațiilor geografice protejate în 
sensul alineatului (2).

Or. it

Amendamentul 1362
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 80 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) 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.
Denumirea care trebuie protejată se 
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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

Justificare

Domeniul de aplicare și dispozițiile lingvistice ale protecției unei denumiri de origine sau ale 
unei indicații geografice reprezintă elemente esențiale, care trebuie stabilite în actul de bază.

Amendamentul 1363
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Țările terțe transmit Comisiei raportul 
tehnic menționat la articolul 71 alineatul 
(1) din prezentul regulament, referitor la 
indicațiile geografice menționate la 
alineatul anterior.
Comisia poate decide anularea 
indicațiilor geografice ale țărilor terțe, în 
termen de trei ani la înregistrarea lor, în 
cazul în care acestea nu respectă 
dispozițiile articolului 70 din prezentul 
regulament.

Or. es

Justificare

Comisia include posibilitatea înregistrării denumirilor sau a indicațiilor geografice ale unor 
țări terțe, care sunt protejate în cadrul Uniunii prin tratate bilaterale. În acest caz, țărilor 
terțe ar trebui să li se solicite cel puțin să prezinte raportul tehnic privind denumirea de 
origine sau indicația geografică, astfel cum se solicită în prezent membrilor Uniunii în 
temeiul articolului 118s din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.
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Amendamentul 1364
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 81 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Țările terțe transmit Comisiei raportul 
tehnic menționat la articolul 71 alineatul 
(1) din prezentul regulament, referitor la 
indicațiile geografice menționate la 
alineatul anterior.
Comisia poate decide anularea 
indicațiilor geografice ale țărilor terțe, în 
termen de trei ani la înregistrarea lor, în 
cazul în care acestea nu respectă 
dispozițiile articolului 70 din prezentul 
regulament.

Or. es

Amendamentul 1365
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 82 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Un solicitant care satisface condițiile 
stabilite în temeiul articolului 86 
alineatul (4) litera (b) poate solicita 
aprobarea unei modificări a caietului de 
sarcini al unei denumiri de origine 
protejate sau al unei indicații geografice 
protejate, în special pentru a ține seama de 
evoluțiile cunoștințelor științifice și tehnice 
sau pentru a redefini aria geografică în 
cauză. Cererile trebuie să descrie și să 
motiveze modificările solicitate.

Un solicitant care satisface condițiile 
stabilite la articolul 72 poate solicita 
aprobarea unei modificări a caietului de 
sarcini al unei denumiri de origine 
protejate sau al unei indicații geografice 
protejate, în special pentru a ține seama de 
evoluțiile cunoștințelor științifice și tehnice 
sau pentru a redefini aria geografică 
menționată la articolul 72 alineatul (2) al 
doilea paragraf litera (d). Cererile trebuie 
să descrie și să motiveze modificările 
solicitate.

Or. de
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Amendamentul 1366
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 82 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care modificarea propusă 
implică una sau mai multe modificări ale 
documentului unic menționat la articolul 
71 alineatul (1) litera (d), articolele 73-76 
se aplică mutatis mutandis cererii de 
modificare. Cu toate acestea, în cazul în 
care modificarea propusă este una 
minoră, Comisia decide, prin acte de 
punere în aplicare, dacă aceasta să fie 
aprobată sau nu fără a se urma procedura 
prevăzută la articolul 74 alineatul (2) și la 
articolul 75, iar, în caz de aprobare, 
Comisia publică elementele menționate la 
articolul 74 alineatul (3).
Se consideră că o modificare este minoră 
dacă:
(a) nu privește caracteristici esențiale ale 
produsului;
(b) nu modifică legătura;
(c) nu presupune o modificare a 
denumirii sau a unei părți a denumirii 
unui produs;
(d) nu influențează aria geografică 
delimitată;
(e) nu generează restricții suplimentare în 
ceea ce privește comercializarea 
produsului.
(3) În cazul în care modificarea propusă 
nu implică nicio modificare în textul 
documentului unic, se aplică următoarele 
reguli:
(a) atunci când aria geografică este 
situată într-un stat membru, acesta își 
exprimă poziția cu privire la modificare, 
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iar, în caz de aviz pozitiv, publică caietul 
de sarcini modificat și informează 
Comisia cu privire la modificările 
aprobate și justificarea acestora;
(b) atunci când aria geografică este 
situată într-o țară terță, Comisia decide 
cu privire la aprobarea modificării 
propuse.

Or. fr

Justificare

Principiul și definirea unei modificări minore a documentului unic reprezintă elemente 
esențiale.

Amendamentul 1367
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 82 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care modificarea propusă 
implică mai multe modificări ale 
documentului unic menționat la articolul 
71 alineatul (1) litera (d), articolele 73-76 
se aplică mutatis mutandis cererii de 
modificare. Cu toate acestea, în cazul în 
care modificarea propusă este una 
minoră, se utilizează acte de punere în 
aplicare pentru a decide dacă cererea să 
fie aprobată sau nu fără a se urma 
procedura prevăzută la articolul 74 
alineatul (2) și la articolul 75.
În cazul în care modificarea propusă nu 
implică nicio modificare în textul 
documentului unic, se aplică următoarele 
reguli: atunci când aria geografică este 
situată într-un stat membru, acesta își 
exprimă poziția cu privire la modificare, 
iar în caz de aviz pozitiv, publică caietul 
de sarcini modificat și informează 
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Comisia cu privire la modificările 
aprobate și justificarea acestora.

Or. es

Justificare

Comisia propune eliminarea alineatelor (2) și (3) de la articolul 118q din Regulamentul 
1234/2007, care stabilesc condițiile de modificare a caietului de sarcini al produsului, 
propunând reglementarea acestora prin acte delegate [articolul 86 alineatul (4) litera (g)]. În 
orice caz, în eventualitatea în care actul de bază dispare, pare mai adecvată utilizarea 
actelor de punere în aplicare (aplicare uniformă în toate statele membre).

Amendamentul 1368
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 82 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care modificarea propusă 
implică una sau mai multe modificări ale 
documentului unic menționat la articolul 
71 alineatul (1) litera (d), articolele 73-76 
se aplică mutatis mutandis cererii de 
modificare Cu toate acestea, în cazul în 
care modificarea propusă este una 
minoră, Comisia decide, prin acte de 
punere în aplicare, dacă aceasta să fie 
aprobată sau nu fără a se urma procedura 
prevăzută la articolul 74 alineatul (2) și la 
articolul 75, iar, în caz de aprobare, 
Comisia publică elementele menționate la 
articolul 74 alineatul (3). Actul de punere 
în aplicare respectiv este adoptat în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 162 alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 1369
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra
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Propunere de regulament
Articolul 82 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care modificarea propusă 
implică mai multe modificări ale 
documentului unic menționat la articolul 
71 alineatul (1) litera (d), articolele 73-76 
se aplică mutatis mutandis cererii de 
modificare. Cu toate acestea, în cazul în 
care modificarea propusă este una 
minoră, se utilizează acte de punere în 
aplicare pentru a decide dacă cererea să 
fie aprobată sau nu fără a se urma 
procedura prevăzută la articolul 74 
alineatul (2) și la articolul 75.

Or. es

Justificare

Se reintroduce alineatul (2) de la articolul 118g din Regulamentul nr. 1234/2007.

Amendamentul 1370
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 82 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care modificarea propusă nu 
implică nicio modificare în textul 
documentului unic, se aplică următoarele 
reguli:
(a) atunci când aria geografică este 
situată într-un stat membru, acesta își 
exprimă poziția cu privire la modificare, 
iar în caz de aviz pozitiv, publică caietul 
de sarcini modificat și informează 
Comisia cu privire la modificările 
aprobate și justificarea acestora;
(b) atunci când aria geografică este 
situată într-o țară terță, Comisia decide 
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cu privire la aprobarea modificării 
propuse. Actul de punere în aplicare 
respectiv este adoptat în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 1371
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 82 – paragraful 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care modificarea propusă nu 
implică nicio modificare în textul 
documentului unic, se aplică următoarele 
reguli:
(a) atunci când aria geografică este 
situată într-un stat membru, acesta își 
exprimă poziția cu privire la modificare, 
iar în caz de aviz pozitiv, publică caietul 
de sarcini modificat și informează 
Comisia cu privire la modificările 
aprobate și justificarea acestora.
(b) atunci când aria geografică este 
situată într-o țară terță, Comisia decide 
cu privire la aprobarea modificării 
propuse.

Or. es

Justificare

Se reintroduce alineatul (3) de la articolul 118g din Regulamentul nr. 1234/2007.

Amendamentul 1372
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prin derogare de la articolul 82 
alineatul (1), un stat membru sau o țară 
terță sau o autoritate competentă a 
acestora poate solicita aprobarea 
modificării caietului de sarcini pentru 
denumirile de vinuri protejate în prezent 
în conformitate cu alineatul (1) de la acest 
articol.

Or. de

Justificare

Deoarece unele caiete de sarcini pentru denumirile de vinuri protejate în prezent sunt 
reglementate de dreptul public, ar trebui ca, în cazul acestora, să fie posibil ca cererile de 
modificare să fie făcute de statele membre, și nu doar de către producători.

Amendamentul 1373
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ținând seama de particularitățile 
producției din aria geografică delimitată, 
Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte delegate:

eliminat

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

Or. fr

Justificare

Ca urmare a modificărilor aduse articolului 70, aceste acte delegate nu mai sunt necesare.
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Amendamentul 1374
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Ținând seama de particularitățile 
producției din aria geografică delimitată, 
Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte delegate:

eliminat

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

Or. es

Justificare

Ne opunem conținutului acestui articol deoarece marea majoritate a aspectelor reglementate 
fie sunt incluse în instrumentul de bază [cum se întâmplă în cazul, menționat mai sus, al 
alineatului (4) litera (a)], fie fac obiectul actelor de punere în aplicare - având în vedere 
domeniul lor de aplicare și necesitatea unei aplicări uniforme în toate statele membre - și 
sunt, ca atare, deja definite în cadrul Regulamentului Comisiei (CE) nr. 607/2009. Este cazul 
alineatelor (2), (3), (4), (5) și (6).

Amendamentul 1375
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ținând seama de necesitatea de a 
asigura calitatea și trasabilitatea 
produselor, Comisia poate prevedea, prin 
intermediul unor acte delegate, condițiile 
în care caietul de sarcini al produsului 
poate include cerințe suplimentare.

eliminat

Or. es
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Amendamentul 1376
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ținând seama de necesitatea de a 
asigura calitatea și trasabilitatea 
produselor, Comisia poate prevedea, prin 
intermediul unor acte delegate, condițiile 
în care caietul de sarcini al produsului 
poate include cerințe suplimentare.

eliminat

Or. es

Justificare

Ne opunem conținutului acestui articol deoarece marea majoritate a aspectelor reglementate 
fie sunt incluse în instrumentul de bază [cum se întâmplă în cazul, menționat mai sus, al 
alineatului (4) litera (a)], fie fac obiectul actelor de punere în aplicare - având în vedere 
domeniul lor de aplicare și necesitatea unei aplicări uniforme în toate statele membre - și 
sunt, ca atare, deja definite în cadrul Regulamentului Comisiei (CE) nr. 607/2009. Este cazul 
alineatelor (2), (3), (4), (5) și (6).

Amendamentul 1377
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo 
Salvini

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elementele din caietul de sarcini; eliminat

Or. it
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Amendamentul 1378
Iratxe García Pérez, Sergio Gutiérrez Prieto, Alejandro Cercas, Ricardo Cortés Lastra

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elementele din caietul de sarcini; eliminat

Or. es

Amendamentul 1379
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elementele din caietul de sarcini; eliminat

Or. fr

Justificare

Ca urmare a modificărilor aduse articolelor 71 și 82, aceste acte delegate nu mai sunt 
necesare.

Amendamentul 1380
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elementele din caietul de sarcini; eliminat

Or. es
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Justificare

Ne opunem conținutului acestui articol deoarece marea majoritate a aspectelor reglementate 
fie sunt incluse în instrumentul de bază [cum se întâmplă în cazul, menționat mai sus, al 
alineatului (4) litera (a)], fie fac obiectul actelor de punere în aplicare - având în vedere 
domeniul lor de aplicare și necesitatea unei aplicări uniforme în toate statele membre - și 
sunt, ca atare, deja definite în cadrul Regulamentului Comisiei (CE) nr. 607/2009. Este cazul 
alineatelor (2), (3), (4), (5) și (6).

Amendamentul 1381
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) elementele din caietul de sarcini; (a) cazurile în care un singur producător 
poate cere protecția unei denumiri de 
origine sau a unei indicații geografice;

Or. de

Amendamentul 1382
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) condițiile care trebuie respectate în 
cazul unei cereri de protecție a unei 
denumiri de origine sau a unei indicații 
geografice, procedurile prealabile de la 
nivel național, examinarea de către 
Comisie, procedura de opoziție și 
procedurile referitoare la modificarea, 
anularea sau conversia denumirilor de 
origine protejate sau ale indicațiilor 
geografice protejate;

(c) condițiile care trebuie respectate în ceea 
ce privește cererea de protecție a unei 
denumiri de origine sau a unei indicații 
geografice;

Or. es
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Justificare

Ne opunem conținutului acestui articol deoarece marea majoritate a aspectelor reglementate 
fie sunt incluse în instrumentul de bază [cum se întâmplă în cazul, menționat mai sus, al 
alineatului (4) litera (a)], fie fac obiectul actelor de punere în aplicare - având în vedere 
domeniul lor de aplicare și necesitatea unei aplicări uniforme în toate statele membre - și 
sunt, ca atare, deja definite în cadrul Regulamentului Comisiei (CE) nr. 607/2009. Este cazul 
alineatelor (2), (3), (4), (5) și (6).

Amendamentul 1383
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) condițiile care trebuie respectate în 
cazul unei cereri de protecție a unei 
denumiri de origine sau a unei indicații 
geografice, procedurile prealabile de la 
nivel național, examinarea de către 
Comisie, procedura de opoziție și 
procedurile referitoare la modificarea, 
anularea sau conversia denumirilor de 
origine protejate sau ale indicațiilor 
geografice protejate;

(c) condițiile care trebuie respectate în 
cazul unei cereri de protecție a unei 
denumiri de origine sau a unei indicații 
geografice, examinarea de către Comisie, 
procedura de opoziție și procedurile 
referitoare la modificarea, anularea sau 
conversia denumirilor de origine protejate 
sau ale indicațiilor geografice protejate;

Or. de

Amendamentul 1384
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) condițiile aplicabile cererilor 
transfrontaliere;

eliminat

Or. es



AM\909520RO.doc 157/177 PE494.486v01-00

RO

Justificare

Ne opunem conținutului acestui articol deoarece marea majoritate a aspectelor reglementate 
fie sunt incluse în instrumentul de bază [cum se întâmplă în cazul, menționat mai sus, al 
alineatului (4) litera (a)], fie fac obiectul actelor de punere în aplicare - având în vedere 
domeniul lor de aplicare și necesitatea unei aplicări uniforme în toate statele membre - și 
sunt, ca atare, deja definite în cadrul Regulamentului Comisiei (CE) nr. 607/2009. Este cazul 
alineatelor (2), (3), (4), (5) și (6).

Amendamentul 1385
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) condițiile aplicabile cererilor 
transfrontaliere;

(d) măsurile specifice privind procedurile 
naționale aplicabile cererilor 
transfrontaliere;

Or. de

Amendamentul 1386
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) condițiile aplicabile cererilor privind 
arii geografice dintr-o țară terță;

eliminat

Or. es

Justificare

Ne opunem conținutului acestui articol deoarece marea majoritate a aspectelor reglementate 
fie sunt incluse în instrumentul de bază [cum se întâmplă în cazul, menționat mai sus, al 
alineatului (4) litera (a)], fie fac obiectul actelor de punere în aplicare - având în vedere 
domeniul lor de aplicare și necesitatea unei aplicări uniforme în toate statele membre - și 
sunt, ca atare, deja definite în cadrul Regulamentului Comisiei (CE) nr. 607/2009. Este cazul 
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alineatelor (2), (3), (4), (5) și (6).

Amendamentul 1387
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 4 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) condițiile referitoare la modificări ale 
caietelor de sarcini.

eliminat

Or. es

Justificare

Ne opunem conținutului acestui articol deoarece marea majoritate a aspectelor reglementate 
fie sunt incluse în instrumentul de bază [cum se întâmplă în cazul, menționat mai sus, al 
alineatului (4) litera (a)], fie fac obiectul actelor de punere în aplicare - având în vedere 
domeniul lor de aplicare și necesitatea unei aplicări uniforme în toate statele membre - și 
sunt, ca atare, deja definite în cadrul Regulamentului Comisiei (CE) nr. 607/2009. Este cazul 
alineatelor (2), (3), (4), (5) și (6).

Amendamentul 1388
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 4 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) condițiile referitoare la modificări ale 
caietelor de sarcini.

(g) condițiile în care o modificare se 
consideră a fi minoră în sensul articolului 
82 alineatul (2);

Or. de

Amendamentul 1389
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora
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Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Ținând seama de necesitatea de a 
asigura o protecție adecvată, Comisia 
poate adopta, prin intermediul unor acte 
delegate, restricții cu privire la denumirea 
protejată.

eliminat

Or. es

Justificare

Ne opunem conținutului acestui articol deoarece marea majoritate a aspectelor reglementate 
fie sunt incluse în instrumentul de bază [cum se întâmplă în cazul, menționat mai sus, al 
alineatului (4) litera (a)], fie fac obiectul actelor de punere în aplicare - având în vedere 
domeniul lor de aplicare și necesitatea unei aplicări uniforme în toate statele membre - și 
sunt, ca atare, deja definite în cadrul Regulamentului Comisiei (CE) nr. 607/2009. Este cazul 
alineatelor (2), (3), (4), (5) și (6).

Amendamentul 1390
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, Gabriel Mato 
Adrover

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Ținând seama de necesitatea de a se 
asigura că autoritățile competente și 
operatorii economici nu sunt afectați de 
aplicarea prezentei subsecțiuni în ceea ce 
privește denumirile vinurilor cărora li s-a 
acordat protecție înainte de 1 august 2009 
sau pentru care s-a solicitat protecția 
înainte de această dată, Comisia poate 
adopta, prin intermediul unor acte 
delegate, dispoziții tranzitorii cu privire 
la:

eliminat

(a) denumirile de vinuri recunoscute de 
statele membre ca denumiri de origine 
sau indicații geografice până la data de 1 
august 2009 și denumirile de vinuri 
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pentru care s-a solicitat protecția înainte 
de data respectivă;
(b) procedura preliminară la nivel 
național,
(c) vinurile introduse pe piață sau 
etichetate înainte de o anumită dată
(d) modificarea caietelor de sarcini ale 
produselor.

Or. es

Justificare

Ne opunem conținutului acestui articol deoarece marea majoritate a aspectelor reglementate 
fie sunt incluse în instrumentul de bază [cum se întâmplă în cazul, menționat mai sus, al 
alineatului (4) litera (a)], fie fac obiectul actelor de punere în aplicare - având în vedere 
domeniul lor de aplicare și necesitatea unei aplicări uniforme în toate statele membre - și 
sunt, ca atare, deja definite în cadrul Regulamentului Comisiei (CE) nr. 607/2009. Este cazul 
alineatelor (2), (3), (4), (5) și (6).

Amendamentul 1391
Giancarlo Scottà, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, Claudio 
Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni, Lara Comi, Matteo 
Salvini

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) procedura preliminară la nivel 
național,

eliminat

Or. it

Amendamentul 1392
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 6 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) modificarea caietelor de sarcini ale 
produselor.

eliminat

Or. fr

Justificare

Ca urmare a modificărilor aduse articolelor 71 și 82, aceste acte delegate nu mai sunt 
necesare.

Amendamentul 1393
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Ținând seama de particularitățile 
producției din aria geografică delimitată, 
Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare:
(a) principiile delimitării ariei geografice 
și
(b) definițiile, restricțiile și derogările 
referitoare la producția în aria geografică 
delimitată.
(2b) Ținând seama de necesitatea de a 
asigura calitatea și trasabilitatea 
produselor, Comisia poate prevedea, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, condițiile în care caietul de 
sarcini al produsului poate include cerințe 
suplimentare.
(2c) Ținând seama de necesitatea de a 
garanta drepturile și interesele legitime 
ale producătorilor sau ale operatorilor, 
Comisia poate adopta, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare, norme 
privind:
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(a) condițiile care trebuie respectate în 
ceea ce privește cererea de protecție a 
unei denumiri de origine sau a unei 
indicații geografice;
(b) examinarea de către Comisie, 
procedura de opoziție și procedurile 
referitoare la modificarea, anularea sau 
conversia denumirilor de origine protejate 
sau ale indicațiilor geografice protejate;
(c) condițiile aplicabile cererilor 
transfrontaliere;
(d) condițiile aplicabile cererilor privind 
arii geografice dintr-o țară terță;
(e) data de la care se aplică o protecție sau 
modificarea unei protecții;
(f) condițiile referitoare la modificări ale 
caietelor de sarcini.
(2d) Ținând seama de necesitatea de a 
asigura o protecție adecvată, Comisia 
poate adopta, prin intermediul unor acte 
de punere în aplicare, restricții cu privire 
la denumirea protejată.

Or. es

Justificare

Adăugat din motive de consecvență cu punctul anterior.

Amendamentul 1394
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 89 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Mențiunile tradiționale sunt recunoscute, 
definite și protejate de Comisie.

Or. es
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Justificare

Se reintroduce articolul 103u alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007.

Amendamentul 1395
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Autoritățile competente ale statelor 
membre sau ale unor țări terțe sau 
organizațiile profesionale reprezentative 
stabilite în țări terțe pot prezenta Comisiei 
o cerere de protecție a mențiunilor 
tradiționale în sensul articolului 89.

Or. en

Amendamentul 1396
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Mențiunile tradiționale sunt protejate 
doar în limbile și pentru categoriile de 
produse vinicole menționate în cerere 
împotriva:
(a) utilizării abuzive, chiar dacă 
denumirea protejată este însoțită de 
expresii precum „stil“, „tip“, „metodă“, 
„produs ca și“, „imitație“, „gust“, „ca și“ 
sau  altele similare;

(b) oricărei indicații false sau înșelătoare 
privind proveniența, originea, natura sau 
calitățile esențiale ale produsului, care 
figurează pe partea interioară sau 
exterioară a ambalajului, în materialul 
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publicitar sau documentele aferente 
acestuia;
(c) oricărei alte practici de natură să 
inducă publicul în eroare, în special care 
dă impresia că vinul  poartă o mențiune 
tradițională protejată. 

Or. en

Amendamentul 1397
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Atunci când o mențiune tradițională 
este protejată în temeiul prezentului 
regulament, înregistrarea unei mărci a 
cărei utilizare ar încălca dispozițiile 
articolului 89c este analizată în 
conformitate cu Directiva 2008/95/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(1) sau cu Regulamentul Consiliului (CE) 
nr. 207/2009 (2).
 Mărcile comerciale înregistrate cu 
încălcarea primului paragraf se declară 
nule la cerere, în conformitate cu 
procedurile aplicabile prevăzute de 
Directiva 2008/95/CE sau de 
Regulamentul (CE) nr. 207/2009.
Marca comercială care corespunde uneia 
dintre situațiile menționate la articolul 
89c din prezentul regulament 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 
Comunității anterior datei de 4 mai 2002 
sau anterior datei de depunere către 
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Comisie a cererii de protejare a mențiunii 
tradiționale. În acest caz, utilizarea 
mențiunii tradiționale este permisă alături 
de marca comercială relevantă.
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. en

Amendamentul 1398
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) O mențiune pentru care s-a depus o 
cerere și care este integral sau parțial 
omonimă cu o mențiune tradițională deja 
protejată în temeiul prezentului capitol 
trebuie protejată ținându-se seama în 
mod corespunzător de utilizările locale și 
tradiționale 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.
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Or. en

Amendamentul 1399
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) În termen de două luni de la data 
publicării cererii de către Comisie, orice 
stat membru sau țară terță sau orice 
persoană fizică sau juridică având un 
interes legitim poate formula o opoziție la 
protecția propusă prin depunerea unei 
cereri de opoziție.

Or. en

Amendamentul 1400
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) Un solicitant poate depune o cerere 
de aprobare a modificării unei mențiuni 
tradiționale, a limbii indicate, a vinului 
(vinurilor) în cauză sau a rezumatului 
definiției sau al condițiilor de utilizare a 
mențiunii tradiționale respective.

Or. en

Amendamentul 1401
Christa Klaß, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 89 – alineatul 1 f (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1f) Comisia poate decide, prin 
intermediul unui act de punere în 
aplicare, la cererea motivată 
corespunzător a unui stat membru, a unei 
țări terțe ori a unei persoane fizice sau 
juridice având un interes legitim, 
anularea protecției unei mențiuni 
tradiționale în cazul în care aceasta nu 
mai respectă definiția stabilită la articolul 
89.
Actele de punere în aplicare respective 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 162 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 1402
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 89 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 89a
Condițiile de utilizare a mențiunilor 

tradiționale
(1) Mențiunea care urmează a fi protejată 
este fie:
(a)  în limba (limbile) oficială (oficiale) 
sau regională (regionale) a(le) statelor 
membre sau a(le) țărilor terțe din care 
provine mențiunea; fie
(b) în limba utilizată în comerț pentru 
această mențiune.
(2) Mențiunea utilizată într-o anumită 
limbă se referă la produsele specifice 
menționate la articolul 69 alineatul (1).
(3) Mențiunea se înregistrează cu 
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ortografia sau ortografiile originale.

Or. fr

Amendamentul 1403
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 89 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 89b
Condițiile de validitate

(1) Recunoașterea unei mențiuni 
tradiționale este acceptată în cazul în 
care:
(a) mențiunea constă exclusiv:
(i) într-o denumire utilizată în mod 
tradițional în comerț într-o mare parte a 
teritoriului Comunității sau al țării terțe 
în cauză pentru a deosebi categoriile 
specifice de produse vitivinicole 
menționate la articolul 69 alineatul (1); 
sau
(ii) într-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 69 alineatul (1);
(b) mențiunea:
(i) nu este generică;
(ii) este definită și reglementată în 
legislația statului membru; sau

(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.
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(2) În sensul alineatului (1) litera (a),  
„utilizare tradițională” înseamnă:
(a) o utilizare de cel puțin cinci ani în 
cazul mențiunilor care apar în limba sau 
limbile menționate la articolul 89a 
alineatul (1) litera (b).
(b) o utilizare de cel puțin 15 ani în cazul 
mențiunilor care apar în limba sau 
limbile menționate la articolul 89a 
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) din prezentul articol nu se aplică 
mențiunilor tradiționale prevăzute la 
articolul 89 litera (b).

Or. fr

Amendamentul 1404
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 89 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 89c
Solicitanții

(1) Autoritățile competente ale statelor 
membre sau ale unor țări terțe sau 
organizațiile profesionale reprezentative 
stabilite în țări terțe pot prezenta Comisiei 
o cerere de protecție a mențiunilor 
tradiționale în sensul articolului 89.
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(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/regiunile cu denumire de 
origine sau indicație geografică în care 
activează aceasta și în cazul în care 
realizează cel puțin două treimi din 
producția regiunilor respective. 
Organizația profesională reprezentativă 
poate depune cereri de protecție numai 
pentru vinurile pe care le produce.

Or. fr

Amendamentul 1405
Astrid Lulling

Propunere de regulament
Articolul 89 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 89d
Procedura de recunoaștere

Comisia adoptă orice decizie de 
respingere sau recunoaștere a mențiunii 
tradiționale în cauză pe baza probelor de 
care dispune. Aceasta verifică dacă 
condițiile menționate la articolele 89, 89a 
și 89b sau stabilite la articolul 90a 
alineatul (3) sau la articolul 90b sunt 
îndeplinite.
Decizia de respingere este adusă la 
cunoștința reclamantului și a statului 
membru, a autorităților din țara terță sau 
a organizației profesionale reprezentative 
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stabilite în țara terță în cauză.

Or. fr

Justificare

Aceste dispoziții esențiale privind mențiunile tradiționale trebuie stabilite în actul de bază, 
prin analogie cu dispozițiile privind denumirile de origine.

Amendamentul 1406
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Ținând seama de necesitatea de a 
garanta drepturile și interesele legitime 
ale producătorilor sau ale operatorilor, 
Comisia, prin intermediul unor acte 
delegate, poate stabili:

eliminat

(a) tipul solicitanților care pot cere 
protecția unei mențiuni tradiționale;
(b) condițiile de validitate a 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, 
relația cu mărcile, mențiunile tradiționale 
protejate, denumirile de origine protejate 
sau indicațiile geografice protejate, 
omonimele sau anumite denumiri de 
struguri de vinificație,
(e) motivele anulării unei mențiuni 
tradiționale,
(f) data depunerii unei cereri sau a unei 
solicitări,
(g) procedurile de urmat în ceea ce 
privește cererea de protecție a unei 
mențiuni tradiționale, inclusiv analizarea 
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de către Comisie, procedurile de opoziție 
și procedurile de anulare și modificare.

Or. es

Justificare

Ne opunem conținutului acestui articol deoarece marea majoritate a aspectelor reglementate  
fac obiectul actelor de punere în aplicare - având în vedere domeniul lor de aplicare și 
necesitatea unei aplicări uniforme în toate statele membre - și sunt, ca atare, deja definite în 
cadrul Regulamentului Comisiei (CE) nr. 607/2009.

Amendamentul 1407
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) tipul solicitanților care pot cere 
protecția unei mențiuni tradiționale;

eliminat

Or. de

Justificare

Este vorba de elemente esențiale, care trebuie menționate în actul legislativ de bază.

Amendamentul 1408
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) motivele pentru care se poate obiecta 
la o propunere de recunoaștere a unei
mențiuni tradiționale,

eliminat

Or. de
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Justificare

Este vorba de elemente esențiale, care trebuie menționate în actul legislativ de bază.

Amendamentul 1409
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) domeniul de aplicare a protecției, 
relația cu mărcile, mențiunile tradiționale 
protejate, denumirile de origine protejate 
sau indicațiile geografice protejate, 
omonimele sau anumite denumiri de 
struguri de vinificație,

eliminat

Or. de

Justificare

Este vorba de elemente esențiale, care trebuie menționate în actul legislativ de bază.

Amendamentul 1410
Christa Klaß, Astrid Lulling, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 3 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) motivele anulării unei mențiuni 
tradiționale,

eliminat

Or. de

Justificare

Este vorba de elemente esențiale, care trebuie menționate în actul legislativ de bază.
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Amendamentul 1411
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Ținând 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 89.

eliminat

Or. es

Justificare

Ne opunem conținutului acestui articol deoarece marea majoritate a aspectelor reglementate  
fac obiectul actelor de punere în aplicare - având în vedere domeniul lor de aplicare și 
necesitatea unei aplicări uniforme în toate statele membre - și sunt, ca atare, deja definite în 
cadrul Regulamentului Comisiei (CE) nr. 607/2009.

Amendamentul 1412
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Ținând seama de necesitatea de a 
garanta drepturile și interesele legitime 
ale producătorilor sau ale operatorilor, 
Comisia, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, poate stabili:
(a) tipul solicitanților care pot cere 
protecția unei mențiuni tradiționale,
(b) condițiile de validitate a unei cereri de 
recunoaștere a unei mențiuni tradiționale,
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(c) motivele pentru care se poate obiecta 
la o propunere de recunoaștere a unei 
mențiuni tradiționale,
(d) domeniul de aplicare a protecției, 
relația cu mărcile, mențiunile tradiționale 
protejate, denumirile de origine protejate 
sau indicațiile geografice protejate, 
omonimele sau anumite denumiri de 
struguri de vinificație,
(e) motivele anulării unei mențiuni 
tradiționale,
(f) data depunerii unei cereri sau a unei 
solicitări,
(g) procedurile de urmat în ceea ce 
privește cererea de protecție a unei 
mențiuni tradiționale, inclusiv analizarea 
de către Comisie, procedurile de opoziție 
și procedurile de anulare și modificare.

Or. es

Justificare

Consecvență cu punctul anterior.

Amendamentul 1413
Esther Herranz García, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, María Auxiliadora Correa 
Zamora

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Ținând seama de particularitățile 
schimburilor comerciale dintre Uniune și 
anumite țări terțe, Comisia poate adopta, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, condițiile în care se pot utiliza 
mențiuni tradiționale pentru produse din 
țări terțe și poate prevedea derogări de la 
articolul 89.

Or. es
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Justificare

Consecvență cu punctul anterior.

Amendamentul 1414
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 1 – litera g a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) indicarea substanțelor zaharoase 
folosite pentru creșterea conținutului de 
alcool al vinurilor.

Or. it

Amendamentul 1415
Giancarlo Scottà, Carlo Fidanza, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, Lorenzo Fontana, 
Claudio Morganti, Fiorello Provera, Oreste Rossi, Matteo Salvini, Francesco Enrico 
Speroni, Lara Comi

Propunere de regulament
Articolul 96 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prin derogare de la alineatul (1) 
litera (ga), indicația poate fi omisă în 
următoarele cazuri:
(a) pentru vinurile petiante și vinurile 
spumante realizate din producții de vin 
obținute fără adăugarea niciunei 
substanțe zaharoase;
(b) pentru toate produsele vitivinicole 
pentru care au fost utilizate substanțe 
zaharoase care derivă exclusiv din 
struguri.

Or. it
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