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Amendamentul 17
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) care are o tărie alcoolică de minimum 
4,5 % în volume şi o tărie alcoolică 
dobândită de maximum 14,5 % în volume.

(d) care are o tărie alcoolică de minimum 
4,5 % în volume şi o tărie alcoolică 
dobândită de maximum 14,5 % în volume, 
în cazul în care nu este amestecat cu 
alcool; care are o tărie alcoolică de 
minimum 7,5 % în volume şi o tărie 
alcoolică dobândită de maximum 
14,5 % în volume, în cazul în care este 
amestecat cu alcool.

Or. de

Amendamentul 18
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Practicile oenologice şi restricţiile în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 
2007 de instituire a unei organizări 
comune a pieţelor agricole şi privind 
dispoziţii specifice referitoare la anumite 
produse agricole (Regulamentul unic 
OCP)1 se aplică produselor vitivinicole 
utilizate pentru producţia de produse 
vitivinicole aromatizate. Dacă este cazul, 
Comisia prezintă o propunere legislativă 
în vederea modificării corespunzătoare a 
Regulamentului (CE) nr. 1234/2007.
___________________
1 JO L 299 din 16.11.2007, p. 1.

Or. de
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Amendamentul 19
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Produsele vitivinicole aromatizate 
ecologice pot fi produse în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producţia ecologică şi etichetarea 
produselor ecologice1, în special cu 
articolele 6, 19 şi 38 din acesta.
__________________
1 JO L 189, 20.7.2007, p. 1. 

Or. en

Justificare

În temeiul amendamentului 11 al raportorului, referinţa ar trebui să acopere, de asemenea, 
legislaţia de monitorizare (actele de punere în aplicare ale Comisiei) care are la bază
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului. Ca atare, Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al 
Comisiei şi regulamentele sale de modificare stabilesc norme detaliate pentru punerea în 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (de exemplu, metode de producţie 
specifice şi substanţe permise). În plus, amendamentul a trecut la articolul 3, care abordează 
procesele de producţie.

Amendamentul 20
Renate Sommer
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Denumirile comerciale pot fi 
completate sau înlocuite de o indicaţie 
geografică protejată în temeiul prezentului 
regulament.

(4) Denumirile comerciale pot fi 
completate de o indicaţie geografică 
protejată în temeiul prezentului 
regulament.

Or. de
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Amendamentul 21
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul comercializării băuturilor 
aromatizate pe bază de vin sau a 
cocteilurilor aromatizate din produse 
vitivinicole cu ambalaje sau mărci, 
respectiv denumiri creative, care 
sugerează consumatorilor că ar fi vorba 
de amestecuri de băuturi spirtoase, este 
necesară prezentarea denumirii 
comerciale şi a conţinutului de alcool în 
acelaşi câmp vizual, în conformitate cu 
definiţia de la articolul 2 alineatul 2 litera 
k din Regulamentul (UE) nr. 1169/2001 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 25 octombrie 2011 privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare1, cu caractere de aceeaşi 
dimensiune şi cu aceeaşi culoare ca a 
mărcilor, respectiv a denumirilor creative.
__________________
1 JO L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. de

Amendamentul 22
Renate Sommer
Propunere de regulament
Punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Dispoziţiile Regulamentului nr. 
1169/2011 al Parlamentului European şi 
al Consiliului din 25 octombrie 2011 
privind informarea consumatorilor cu 
privire la produsele alimentare1, legate de 
lizibilitate, se aplică corespunzător 
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denumirilor comerciale, informaţiilor 
suplimentare şi celor cu caracter 
geografic privind produsele vitivinicole 
aromatizate.
__________________
1 JO L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. de

Amendamentul 23
Andres Perello Rodriguez
Propunere de rezoluţie
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Conţinutul de zahăr indicat la primul 
paragraf este exprimat în zahăr invertit.

Conţinutul de zahăr indicat la primul 
paragraf este exprimat în zahăr total.

Or. es

Amendamentul 24
Cristian Silviu Buşoi
Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Menţiunile „demidulce” şi „dulce” pot fi 
înlocuite cu o indicaţie a conţinutului în 
zahăr, exprimat în grame de zahăr invertit 
la litru.

Menţiunile „demidulce” şi „dulce” pot fi 
însoţite de o indicaţie a conţinutului în 
zahăr, exprimat în grame de zahăr invertit 
la litru.

Or. en

Justificare

Cu toate că poate fi folositor pentru consumatori să ştie conţinutul de zahăr exprimat în 
zahăr invertit la litru, acest lucru poate să nu fie foarte important pentru aceştia. 
Consumatorii s-ar putea să nu poată face diferenţa între un vin dulce şi demidulce aromatizat 
doar pe baza conţinutului de zahăr. Acesta din urmă poate fi adăugat în mod util, dar nu 
poate înlocui pe deplin specificaţiile „dulce” şi „semidulce”.
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Amendamentul 25
Andres Perello Rodriguez
Propunere de rezoluţie
Articolul 5 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pot fi incluse alte informaţii 
alimentare cu caracter voluntar pe 
eticheta produselor vitivinicole 
aromatizate, cu condiţia ca acestea să fie 
în conformitate cu capitolul V al 
Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 25 octombrie 2011 privind informarea 
consumatorilor cu privire la produsele 
alimentare1.
_______________
1 JO L 304, 22.11.2011, p. 18.

Or. es

Justificare

Simplă adaptare la capitolul cu privire la cerinţele aplicabile informaţiilor alimentare 
voluntare ale noului regulament privind informarea consumatorilor.

Amendamentul 26
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care este indicată provenienţa 
produselor vitivinicole aromatizate, 
aceasta trebuie să corespundă locului 
unde se realizează produsul vitivinicol 
aromatizat. Provenienţa se indică prin 
cuvintele „produs în (…)” sau se exprimă 
cu ajutorul unor termeni echivalenţi, la 
care se adaugă numele statului membru sau 

În cazul în care este indicată provenienţa 
produselor vitivinicole aromatizate, trebuie 
să se precizeze atât locul unde se 
realizează produsul vitivinicol aromatizat, 
cât şi locul de provenienţă a strugurilor.
Provenienţa se indică prin cuvintele 
„produs în (…)”, la care se adaugă 
numele statului membru sau al ţării terţe 
corespunzătoare, urmat de cuvintele 
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al părţii terţe corespunzătoare. „crescuţi în (…)”, la care se adaugă 
numele statului membru sau al părţii terţe 
corespunzătoare.

Or. en

Justificare

În cazul în care se precizează provenienţa produsului, trebuie să se facă trimitere, de 
asemenea, la provenienţa strugurilor, pentru a nu induce consumatorii în eroare.

Amendamentul 27
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu este necesară indicarea locului de 
provenienţă a ingredientului primar.

eliminat

Or. en

Justificare

În cazul în care se precizează provenienţa produsului, trebuie să se facă trimitere, de 
asemenea, la provenienţa strugurilor, pentru a nu induce consumatorii în eroare.

Amendamentul 28
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Propunere de rezoluţie
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu este necesară indicarea locului de 
provenienţă a ingredientului primar.

eliminat

Or. es

Justificare

Indicarea locului de provenienţă a ingredientului principal nu este necesară în mod efectiv. 
De aceea, referirea făcută de Comisie în textul legislativ este inutilă.
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Amendamentul 29
Mario Pirillo
Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nu este necesară indicarea locului de 
provenienţă a ingredientului primar.

eliminat

Or. it

Justificare
Regulile privind indicarea locului de provenienţă au fost stabilite prin Regulamentul 
1169/2011. Având în vedere că prezentul regulament acoperă informaţiile care trebuie 
furnizate consumatorilor cu privire la locul de provenienţă a vinurilor aromatizate, nu mai 
sunt necesare reguli ulterioare.  

Amendamentul 30
Renate Sommer
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când sunt indicate în cuvinte, 
denumirile comerciale şi menţiunile 
suplimentare prevăzute prin prezentul 
regulament sunt exprimate cel puţin în 
una sau mai multe limbi oficiale ale 
Uniunii.

Denumirile comerciale şi menţiunile 
suplimentare trebuie redactate într-o 
limbă accesibilă consumatorilor din 
statele membre, în care este comercializat 
produsul vitivinicol.

Or. de

Amendamentul 31
Jill Evans, Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când sunt indicate în cuvinte, 
denumirile comerciale şi menţiunile 
suplimentare prevăzute prin prezentul 
regulament sunt exprimate cel puţin în una 
sau mai multe limbi oficiale ale Uniunii.

Atunci când sunt indicate în cuvinte, 
denumirile comerciale şi menţiunile 
suplimentare prevăzute prin prezentul 
regulament sunt exprimate cel puţin în una 
sau mai multe limbi oficiale din cadrul 
statului membru în cauză.

Or. en

Justificare

Există multe limbi oficiale în statele membre din Europa care nu au statut oficial în UE. 
Prezentul amendament asigură accesul mai multor consumatori la informaţii referitoare la 
produs în limba lor maternă.

Amendamentul 32
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Produsele vizate de prezentul regulament 
respectă Regulamentul (UE) 
nr. 1169/2011 al Parlamentului European 
şi al Consiliului din 25 octombrie 2011 
privind informarea consumatorilor cu 
privire la produsele alimentare1. Dacă 
este cazul, Comisia înaintează o 
propunere legislativă de modificare a 
Regulamentului (UE) nr.  1169/2011 în 
vederea includerii produselor vizate de 
prezentul regulament în domeniul de 
aplicare al Regulamentului (UE) 
nr. 1169/2011.
______________
1 JO L 304, 22.11.2011, p. 18. 

Or. en
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Justificare

Produsele vitivinicole aromatizate sunt produse intens procesate care ar trebui să facă 
obiectul cerinţelor generale de etichetare prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1169/2011. 
Este nejustificat ca toate tipurile de băuturi nealcoolice să respecte cerinţele generale de 
etichetare, dar băuturile alcoolice, chiar dacă sunt intens procesate, nu.

Amendamentul 33
Cristian Silviu Buşoi
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul indicaţiei geografice protejate care 
foloseşte un alfabet nelatin, denumirea 
poate apărea şi în una sau mai multe limbi 
oficiale ale Uniunii.

În cazul indicaţiei geografice protejate care 
foloseşte un alfabet nelatin, denumirea 
apare şi în una sau mai multe limbi oficiale 
ale Uniunii care utilizează alfabetul latin.

Or. en

Justificare

Indicaţia geografică ar trebui să apară şi într-o limbă a UE care utilizează alfabetul latin în 
scopul facilitării vânzării unor astfel de vinuri aromatizate în alte state membre ale UE care 
utilizează alfabetul latin.

Amendamentul 34
Jill Evans, Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul indicaţiei geografice protejate care 
foloseşte un alfabet nelatin, denumirea 
poate apărea şi în una sau mai multe limbi 
oficiale ale Uniunii.

În cazul indicaţiei geografice protejate care 
foloseşte un alfabet nelatin, denumirea 
poate apărea şi în una sau mai multe limbi 
oficiale din cadrul statului membru în 
cauză.

Or. en
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Justificare

Există multe limbi oficiale în statele membre din Europa care nu au statut oficial în UE. 
Prezentul amendament asigură accesul mai multor consumatori la informaţii referitoare la 
produs în limba lor maternă.

Amendamentul 35
Rolandas Paksas
Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre nu interzic sau limitează 
importul, vânzarea sau consumul de 
produse vitivinicole aromatizate, astfel 
cum sunt definite în prezentul 
regulament.

Or. lt

Amendamentul 36
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 eliminat
Competenţe delegate

Pentru a lua în considerare specificul 
sectorului şi pentru a aborda problema 
apariţiei unor noi produse pe piaţă, 
Comisia poate actualiza, prin intermediul 
unor acte delegate, următoarele:
a) definiţiile, cerinţele şi restricţiile 
stabilite în anexa I;
b) denumirile comerciale şi denumirile 
stabilite în anexa II.

Or. de
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Amendamentul 37
Renate Sommer
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) denumirile comerciale şi denumirile 
stabilite în anexa II.

eliminat

Or. de

Amendamentul 38
Mario Pirillo
Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) denumirile comerciale şi denumirile 
stabilite în anexa II.

eliminată

Or. it

Amendamentul 39
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului capitol, prin 
„indicaţie geografică” se înţelege o 
indicaţie care se referă la o regiune, la un 
loc anume sau la o ţară utilizată pentru a 
denumi un produs vitivinicol aromatizat în 
cazul în care o anumită calitate, reputaţie 
sau alte caracteristici ale produsului 
respectiv pot fi atribuite în mod esenţial 
originii geografice a acestuia.

În sensul prezentului capitol, prin 
„indicaţie geografică” se înţelege o 
indicaţie care se referă la o regiune, la un 
loc anume sau la o ţară utilizată pentru a 
denumi un produs vitivinicol aromatizat în 
cazul în care o anumită calitate, reputaţie 
sau alte caracteristici ale produsului 
respectiv pot fi atribuite în mod esenţial 
originii geografice a acestuia. Utilizarea 
indicaţiei geografice implică faptul că 
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strugurii utilizaţi pentru realizarea 
produsului vitivinicol aromatizat provin 
din regiunea, locul sau ţara la care face 
trimitere indicaţia.

Or. en

Justificare

În cazul în care se precizează indicaţia geografică, trebuie să se asigure faptul că strugurii 
utilizaţi pentru realizarea produsului provin din regiunea, locul sau ţara la care face 
trimitere indicaţia, pentru a nu induce consumatorii în eroare.

Amendamentul 40
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentului capitol, prin 
„indicaţie geografică” se înţelege o 
indicaţie care se referă la o regiune, la un 
loc anume sau la o ţară utilizată pentru a 
denumi un produs vitivinicol aromatizat în 
cazul în care o anumită calitate, reputaţie 
sau alte caracteristici ale produsului 
respectiv pot fi atribuite în mod esenţial 
originii geografice a acestuia.

În sensul prezentului capitol, prin 
„indicaţie geografică” se înţelege o 
indicaţie care se referă la o regiune, la un 
loc anume sau la o ţară utilizată pentru a 
denumi un produs vitivinicol aromatizat în 
cazul în care produsele vitivinicole provin 
din Uniune şi produsul vitivinicol deţine o 
anumită calitate, reputaţie sau alte 
caracteristici ale produsului respectiv pot fi 
atribuite în mod esenţial originii geografice 
a acestuia.

Or. de

Amendamentul 41
Andres Perello Rodriguez
Propunere de rezoluţie
Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o descriere a produsului, în special 
principalele caracteristici analitice, precum 
şi o evaluare sau o indicaţie a 

(b) o descriere a produsului, în special 
principalele caracteristici analitice, precum 
şi o indicaţie a caracteristicilor 
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caracteristicilor organoleptice organoleptice.

Or. es

Amendamentul 42
Andres Perello Rodriguez
Propunere de rezoluţie
Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Statele membre adoptă actele cu putere 
de lege şi actele administrative necesare 
pentru a se conforma prezentului articol 
până la 1 decembrie 2012.

(6) Statele membre adoptă actele cu putere 
de lege şi actele administrative necesare 
pentru a se conforma prezentului articol 
până la 1 decembrie 2013.

Or. es

Justificare

Trebuie menţionat faptul că, din motive administrative sau legate de calendar, regulamentul 
nu poate fi publicat la 1 decembrie 2012. De aceea, este necesară o mică prelungire a 
termenului. 

Amendamentul 43
Andres Perello Rodriguez
Propunere de rezoluţie
Articolul 15 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care consideră că sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute în prezentul 
capitol, Comisia decide, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare şi fără 
asistenţa comitetului menţionat la 
articolul 36, să publice în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene documentul unic 
menţionat la articolul 11 alineatul (1) litera 
(d) şi trimiterea la publicarea caietului de 
sarcini menţionat la articolul 14 
alineatul (5).

În cazul în care consideră că sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute în prezentul 
capitol, Comisia decide, prin intermediul 
unor acte de punere în aplicare să publice 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
documentul unic menţionat la articolul 11 
alineatul (1) litera (d) şi trimiterea la 
publicarea caietului de sarcini menţionat la 
articolul 14 alineatul (5).

Or. es
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Amendamentul 44
Andres Perello Rodriguez
Propunere de rezoluţie
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de două luni de la data publicării 
prevăzute la articolul 15 alineatul (3) 
primul paragraf, orice stat membru sau ţară 
terţă sau orice persoană fizică sau juridică 
care are un interes legitim, are reşedinţa 
sau este stabilită într-un alt stat membru 
decât cel care depune cererea de protecţie 
sau într-o ţară terţă, poate formula o 
opoziţie la protecţia propusă, prin 
depunerea pe lângă Comisie a unei 
declaraţii motivate corespunzător, 
referitoare la condiţiile de eligibilitate 
prevăzute în prezentul capitol.

În termen de trei luni de la data publicării 
prevăzute la articolul 15 alineatul (3) 
primul paragraf, orice stat membru sau ţară 
terţă sau orice persoană fizică sau juridică 
care are un interes legitim, are reşedinţa 
sau este stabilită într-un alt stat membru 
decât cel care depune cererea de protecţie 
sau într-o ţară terţă, poate formula o 
opoziţie la protecţia propusă, prin 
depunerea pe lângă Comisie a unei 
declaraţii motivate corespunzător, 
referitoare la condiţiile de eligibilitate 
prevăzute în prezentul capitol.

Or. es

Amendamentul 45
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de regulament
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe baza informaţiilor de care dispune la 
încheierea procedurii de opoziţie 
menţionate la articolul 16, Comisia decide, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, fie acordarea protecţiei pentru 
indicaţia geografică care îndeplineşte 
condiţiile prevăzute în prezentul capitol şi 
este compatibilă cu dreptul Uniunii, fie 
respingerea cererii, dacă aceste condiţii nu 
sunt îndeplinite.

Pe baza informaţiilor de care dispune la 
încheierea procedurii de opoziţie 
menţionate la articolul 16, Comisia decide, 
prin intermediul unor acte de punere în 
aplicare, fie acordarea protecţiei pentru 
indicaţia geografică care îndeplineşte 
condiţiile prevăzute în prezentul capitol şi 
este compatibilă cu dreptul Uniunii, fie 
respingerea cererii, dacă aceste condiţii nu 
sunt îndeplinite. Comisia publică decizia 
sa pe o pagină dedicată a site-ului său.

Or. en
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Justificare

Nu există niciun motiv pentru a nu informa publicul cu privire la o decizie de protecţie.

Amendamentul 46
Renate Sommer
Propunere de regulament
Articolul 21 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

orice menţiune neadevărată sau înşelătoare 
privind provenienţa, originea, natura sau 
calităţile esenţiale ale produsului, care 
figurează pe partea interioară sau 
exterioară a ambalajului, în materialul 
publicitar sau în documentele aferente 
produsului vitivinicol respectiv, precum şi 
faţă de utilizarea unui ambalaj de natură să 
creeze o impresie greşită cu privire la 
originea produsului;

(c) orice menţiune neadevărată sau 
înşelătoare privind provenienţa, originea, 
compoziţia, conţinutul de vin şi/sau de 
alcool, metoda de fabricaţie sau calităţile 
esenţiale ale produsului, care figurează pe 
partea interioară sau exterioară a 
ambalajului, în materialul publicitar sau în 
documentele aferente produsului vitivinicol 
respectiv, precum şi faţă de utilizarea unui 
ambalaj de natură să creeze o impresie 
greşită cu privire la originea produsului;

Or. de

Amendamentul 47
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care modificarea propusă 
implică una sau mai multe modificări ale 
documentului unic menţionat la 
articolul 11 alineatul (1) litera (d), 
articolele 14-17 se aplică mutatis mutandis
cererii de modificare. Cu toate acestea, în 
cazul în care modificarea propusă este 
una minoră, Comisia decide, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, dacă aceasta se aprobă sau nu 
fără a urma procedura prevăzută la 
articolul 15 alineatul (2) şi la articolul 16, 

(2) În cazul în care modificarea propusă 
implică una sau mai multe modificări ale 
documentului unic menţionat la 
articolul 11 alineatul (1) litera (d), 
articolele 14-17 se aplică mutatis mutandis
cererii de modificare.
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iar în cazul aprobării, Comisia 
procedează la publicarea elementelor 
menţionate la articolul 15 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru a devia de la procedura normală, în special întrucât se 
preconizează că cererile de protecţie nu vor fi foarte numeroase. Chiar şi un amendament 
considerat „minor” nu ar trebui să exonereze Comisia de obligaţia sa de a „verifica dacă 
cererile de protecţie respectă condiţiile prevăzute în prezentul capitol”. În egală măsură, nu 
ar trebui să fie un motiv pentru a neglija procedura de opoziţie.

Amendamentul 48
Andres Perello Rodriguez
Propunere de rezoluţie
Articolul 27 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Denumiri geografice protejate existente Indicaţii geografice preexistente

Or. es

Justificare

Este vorba de adaptarea denumirii articolului la denumirea capitolului din care face parte.

Amendamentul 49
Andres Perello Rodriguez
Propunere de rezoluţie
Articolul 27 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Denumirile geografice existente 
menţionate la alineatul (1), pentru care 
informaţiile menţionate la alineatul (2) nu 
sunt prezentate cel târziu [doi ani după 
intrarea în vigoare], pierd protecţia în 
temeiul prezentului regulament. Comisia 
poate adopta, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare şi fără asistenţa 
comitetului menţionat la articolul 36, 

3. Denumirile geografice existente 
menţionate la alineatul (1), pentru care 
informaţiile menţionate la alineatul (2) nu 
sunt prezentate cel târziu [doi ani după 
intrarea în vigoare], pierd protecţia în 
temeiul prezentului regulament. Comisia 
poate adopta, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare măsurile oficiale 
corespunzătoare de eliminare a unor astfel 
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măsurile oficiale corespunzătoare de 
eliminare a unor astfel de denumiri din 
registrul prevăzut la articolul 22.

de denumiri din registrul prevăzut la 
articolul 22.

Or. es

Amendamentul 50
Andres Perello Rodriguez
Propunere de rezoluţie
Articolul 27 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26 nu se aplică în ceea ce 
priveşte denumirile geografice protejate 
menţionate la alineatul (1) din prezentul 
articol.

eliminat

Or. es

Justificare

Posibilitatea anulării indicaţiilor geografice preexistente nu era prevăzută în Regulamentul 
208/92 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine a produselor 
agricole şi alimentare (fostul Regulament 510/2006), şi nici în Regulamentul 110/2008 
privind indicaţia geografică a băuturilor spirtoase nu este menţionată .

Amendamentul 51
Mario Pirillo
Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Pentru a asigura eficienţa controalelor 
prevăzute în prezentul capitol, Comisia 
poate adopta, prin intermediul unor acte 
delegate, măsurile necesare cu privire la 
comunicarea agenţilor economici către 
autorităţile competente.

(6) Pentru a asigura eficienţa controalelor 
prevăzute în prezentul capitol, Comisia 
este împuternicită să adopte acte delegate 
conform articolului 35 care enunţă
măsurile necesare cu privire la 
comunicarea agenţilor economici către 
autorităţile competente.

Or. it
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Amendamentul 52
Satu Hassi
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) punerea la dispoziţia publicului a 
deciziei de protecţie sau de respingere;

eliminată

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru a nu informa publicul cu privire la o decizie de protecţie.

Amendamentul 53
Andres Perello Rodriguez
Propunere de rezoluţie
Articolul 31 – titlul

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acte de punere în aplicare adoptate fără 
asistenţa comitetului prevăzut la 
articolul 36

Inadmisibilitatea unei cereri sau a unei 
petiţii

Or. es

Justificare

Corectură pentru a adapta textul la o corectură tehnică deja aprobată în cadrul grupurilor de 
lucru ale Consiliului. Este necesar să se realizeze această corectură acum, pentru a exista o 
coerenţă cu modificarea prezentată la acelaşi articol.

Amendamentul 54
Andres Perello Rodriguez
Propunere de rezoluţie
Articolul 31 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când se consideră că o cerere sau o 
solicitare prezentată în temeiul prezentului 
capitol nu poate fi acceptată, Comisia 
decide, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare şi fără asistenţa 
comitetului prevăzut la articolul 36, 
respingerea cererii sau a solicitării, 
considerată inacceptabilă.

Atunci când se consideră că o cerere sau o 
solicitare prezentată în temeiul prezentului 
capitol nu poate fi acceptată, Comisia 
decide, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, respingerea cererii sau a 
solicitării, considerată inacceptabilă.

Or. es

Amendamentul 55
Cristian Silviu Buşoi
Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competenţe menţionată în 
prezentul regulament se conferă Comisiei 
pe o perioadă de timp nedeterminată.

(2) Delegarea de competenţe menţionată în 
prezentul regulament se conferă Comisiei 
pe o perioadă de cinci ani începând cu...*. 
Comisia elaborează un raport cu privire 
la competenţele delegate cu cel puţin 
nouă luni înainte de expirarea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competenţe se 
prelungeşte în mod tacit pentru perioade 
de aceeaşi durată, cu excepţia cazului în 
care Parlamentul European sau Consiliul 
se opune unei astfel de prelungiri cu cel 
puţin trei luni înainte de expirarea 
fiecărei perioade.
________________________

* JO: a se introduce data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Există necesitatea de a alinia dispoziţia prezentului regulament la cele ale Regulamentului 
unic OCP. Cu toate acestea, o simplă limitare a delegării la o perioadă de cinci ani nu oferă 
flexibilitatea necesară. Prin urmare, se sugerează existenţa unei perioade de delegare de 
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cinci ani care se prelungeşte în mod tacit, cu excepţia cazului în care legislatorul se opune 
unei altfel de prelungiri, ulterior Raportului Comisiei. 

Amendamentul 56
Mario Pirillo
Propunere de regulament
Anexa I –alineatul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Practici oenologice:
La produsele de bază şi la produsele finite 
descrise în prezentul regulament, se admit 
practicile oenologice recomandate şi 
publicate de Organizaţia Internaţională a 
Viei şi Vinului. 

Or. it

Justificare

În ceea ce priveşte practicile eonologice, este important să se detalieze rezoluţiile OIV 
(Organizaţiei Internaţionale a Viei şi Vinului), astfel cum a fost deja prevăzut în 
Regulamentul  1234/2007.

Amendamentul 57
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Propunere de rezoluţie
Anexa II – partea B – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Denumirea „Sangria” trebuie să fie 
însoţită în mod obligatoriu de menţiunea 
„fabricat în…”, urmată de numele 
statului membru producător sau al unei 
regiuni mai restrânse, cu excepţia cazului 
în care este produsă în Spania sau în
Portugalia.

Menţiunea „Sangría” poate să înlocuiască 
denumirea comercială „băutură 
aromatizată pe bază de vin” doar în cazul 
în care băutura este fabricată în Spania 
sau Portugalia.

Or. es
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Amendamentul 58
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Propunere de rezoluţie
Anexa II – partea B – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Denumirea „Sangria” trebuie să fie 
însoţită în mod obligatoriu de menţiunea 
„fabricat în…”, urmată de numele statului 
membru producător sau al unei regiuni mai 
restrânse, cu excepţia cazului în care este 
produsă în Spania sau în Portugalia.

Atunci când băutura este fabricată într-
un alt stat membru decât Spania şi 
Portugalia, menţiunea „Sangria” poate fi 
utilizată ca şi complement al denumirii 
comerciale „băutură aromatizată pe bază 
de vin”, trebuind să fie însoţită în mod 
obligatoriu de menţiunea „fabricat în…”, 
urmată de numele statului membru 
producător sau al unei regiuni mai 
restrânse.

Or. es

Justificare

Obiectivul acestei modificări este păstrarea „statu quo-ului” Regulamentului (CEE) nr. 
1601/1991. Se încearcă să se protejeze menţiunea „Sangría”, originară din Spania şi 
Portugalia. Trebuie clarificat faptul că, exceptând Spania şi Portugalia, în celelalte state 
membre, menţiunea „Sangría”, nu este o denumire comercială, ci o indicaţie facultativă sau 
o menţiune.

Amendamentul 59
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Propunere de rezoluţie
Anexa II – partea B – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Denumirea „Sangria” poate înlocui 
denumirea „băutură aromatizată pe bază 
de vin” numai în cazul în care băutura a 
fost produsă în Spania sau în Portugalia.

Atunci când băutura este fabricată într-
un alt stat membru decât Spania şi 
Portugalia, menţiunea „Sangria” poate fi 
utilizată ca şi completare a denumirii 
comerciale „băutură aromatizată pe bază 
de vin”, trebuind să fie însoţită în mod 
obligatoriu de menţiunea „fabricat în…”, 
urmată de numele statului membru 
producător sau al unei regiuni mai 
restrânse.
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Or. es

Amendamentul 60
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Propunere de rezoluţie
Anexa II – partea B – alineatul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Denumirea „Sangria” poate înlocui 
denumirea „băutură aromatizată pe bază 
de vin” numai în cazul în care băutura a 
fost produsă în Spania sau în Portugalia.

Menţiunea „Sangría” poate să înlocuiască
denumirea comercială „băutură 
aromatizată pe bază de vin” doar în cazul 
în care băutura a fost fabricată în Spania 
sau Portugalia.

Or. es

Justificare

Obiectivul acestei modificări este păstrarea „statu quo-ului” Regulamentului (CEE) nr. 
1601/1991. Se încearcă să se protejeze menţiunea „Sangría”, originară din Spania şi 
Portugalia. Trebuie clarificat faptul că, exceptând Spania şi Portugalia, în celelalte state 
membre, menţiunea „Sangría”, nu este o denumire comercială, ci o indicaţie facultativă sau 
o menţiune.

Amendamentul 61
Andres Perello Rodriguez
Propunere de rezoluţie
Anexa II – partea B – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Denumirea „Clarea” trebuie să fie însoţită 
în mod obligatoriu de menţiunea „fabricat 
în…”, urmată de numele statului membru 
producător sau al unei regiuni mai 
restrânse, cu excepţia cazului în care este 
produsă în Spania.

Menţiunea „Clarea” poate să înlocuiască 
denumirea comercială „băutură 
aromatizată pe bază de vin” doar în cazul 
în care băutura este fabricată în Spania.

Or. es

Amendamentul 62
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propunere de rezoluţie
Anexa II – partea B – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Denumirea „Clarea” trebuie să fie însoţită 
în mod obligatoriu de menţiunea „fabricat 
în…”, urmată de numele statului membru 
producător sau al unei regiuni mai 
restrânse, cu excepţia cazului în care este 
produsă în Spania.

Atunci când băutura este fabricată într-
un alt stat membru decât Spania şi 
Portugalia, menţiunea „Clarea” poate fi 
utilizată ca şi completare a denumirii 
comerciale „băutură aromatizată pe bază 
de vin”, trebuind să fie însoţită în mod 
obligatoriu de menţiunea „fabricat în…”, 
urmată de numele statului membru 
producător sau al unei regiuni mai 
restrânse.

Or. es

Justificare

Obiectivul acestei modificări este păstrarea „statu quo-ului” Regulamentului (CEE) nr. 
1601/1991, având în vedere că este necesară protejarea menţiunii „Clarea”. Trebuie 
clarificat faptul că, exceptând Spania şi Portugalia, în celelalte state membre, menţiunea 
„Clarea”, nu este o denumire comercială, ci o indicaţie facultativă sau o menţiune.

Amendamentul 63
Andres Perello Rodriguez
Propunere de rezoluţie
Anexa II – partea B – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Denumirea „Clarea” poate înlocui 
denumirea „băutură aromatizată pe bază 
de vin” numai în cazul în care băutura a 
fost produsă în Spania.

Atunci când băutura este fabricată într-
un alt stat membru decât Spania şi 
Portugalia, menţiunea „Clarea” poate fi 
utilizată ca şi completare a denumirii 
comerciale „băutură aromatizată pe bază 
de vin”, trebuind să fie însoţită în mod 
obligatoriu de menţiunea „fabricat în…”, 
urmată de numele statului membru 
producător sau al unei regiuni mai 
restrânse.

Or. es
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Amendamentul 64
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Propunere de rezoluţie
Anexa II – partea B – alineatul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Denumirea „Clarea” poate înlocui 
denumirea „băutură aromatizată pe bază 
de vin” numai în cazul în care băutura a 
fost produsă în Spania.

Menţiunea „Clarea” poate să înlocuiască
denumirea comercială „băutură 
aromatizată pe bază de vin” doar în cazul 
în care băutura a fost fabricată în Spania.

Or. es

Justificare

Obiectivul acestei modificări este păstrarea „statu quo-ului” Regulamentului (CEE) nr. 
1601/1991, având în vedere că este necesară protejarea menţiunii „Clarea”. Trebuie 
clarificat faptul că, exceptând Spania şi Portugalia, în celelalte state membre, menţiunea 
„Clarea”, nu este o denumire comercială, ci o indicaţie facultativă sau o menţiune.


