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Amendamentul 232
Eric Andrieu
în numele Grupului S&D
Anne Sander
în numele Grupului PPE
Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE
Ruža Tomašić
în numele Grupului ECR
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 16

Textul în vigoare Amendamentul

3a. Articolul 16 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 16 „Articolul 16

Principii generale privind desfacerea 
produselor din stocul de intervenție publică

Principii generale privind desfacerea 
produselor din stocul de intervenție publică

(1) Desfacerea produselor achiziționate 
în cadrul intervenției publice are loc astfel 
încât:

(1) Desfacerea produselor achiziționate 
în cadrul intervenției publice are loc astfel 
încât:

(a) să se evite orice perturbare a pieței; (a) să se evite orice perturbare a pieței;

(b) să se asigure accesul egal la 
mărfuri, precum și egalitatea de tratament a 
cumpărătorilor; și

(b) să se asigure accesul egal la 
mărfuri, precum și egalitatea de tratament a 
cumpărătorilor; și

(c) să se respecte angajamentele care 
decurg din acordurile internaționale 
încheiate în conformitate cu TFUE.

(c) să se respecte angajamentele care 
decurg din acordurile internaționale 
încheiate în conformitate cu TFUE.

(2) Produsele achiziționate conform 
intervenției publice pot fi desfăcute prin 
punerea lor la dispoziție pentru programul 

(2) Produsele achiziționate conform 
intervenției publice pot fi desfăcute prin 
punerea lor la dispoziție pentru programul 
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de distribuire de produse alimentare către 
persoanele cele mai defavorizate din 
Uniune astfel cum se prevede în actele 
juridice relevante ale Uniunii. În acest caz, 
valoarea contabilă a acestor produse 
trebuie să fie la nivelul prețului pertinent 
de intervenție publică stabilit, menționat la 
articolul 14 alineatul (2) din prezentul 
regulament.

de distribuire de produse alimentare către 
persoanele cele mai defavorizate din 
Uniune astfel cum se prevede în actele 
juridice relevante ale Uniunii. În acest caz, 
valoarea contabilă a acestor produse 
trebuie să fie la nivelul prețului pertinent 
de intervenție publică stabilit, menționat la 
articolul 14 alineatul (2) din prezentul 
regulament.

(2a) Statele membre transmit Comisiei 
identitatea întreprinderilor care au recurs 
la intervenția publică, precum și a 
cumpărătorilor de stocuri de intervenție 
publică.

(3) În fiecare an, Comisia publică 
detalii privind condițiile în care au fost 
vândute în anul anterior produsele 
achiziționate conform intervenției publice.

(3) În fiecare an, Comisia publică 
detalii privind condițiile în care produsele 
achiziționate conform intervenției publice 
au fost cumpărate, dacă este cazul, și 
vândute în anul anterior. Aceste detalii 
includ identitatea întreprinderilor, 
volumele relevante și prețurile de achiziție 
și de vânzare.”

Or. en
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Amendamentul 233
Eric Andrieu
în numele Grupului S&D
Anne Sander
în numele Grupului PPE
Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE
Ruža Tomašić
în numele Grupului ECR
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 68

Textul în vigoare Amendamentul

5a. Articolul 68 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 68 „Articolul 68

Dispoziții tranzitorii Dispoziții tranzitorii

(1) Drepturile de plantare acordate 
unor producători în conformitate cu 
articolul 85h, articolul 85i sau articolul 85k 
din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 
anterior datei de 31 decembrie 2015, care 
nu au fost utilizate de acești producători și 
care încă sunt valabile la data respectivă, 
pot fi convertite în autorizații în 
conformitate cu prezentul capitol începând 
cu 1 ianuarie 2016.

(1) Drepturile de plantare acordate 
unor producători în conformitate cu 
articolul 85h, articolul 85i sau articolul 85k 
din Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 
anterior datei de 31 decembrie 2015, care 
nu au fost utilizate de acești producători și 
care încă sunt valabile la data respectivă, 
pot fi convertite în autorizații în 
conformitate cu prezentul capitol începând 
cu 1 ianuarie 2016.

Această conversie are loc în urma unei 
cereri care trebuie prezentată de 
producătorii respectivi anterior datei de 31 
decembrie 2015. Statele membre pot 

Această conversie are loc în urma unei 
cereri care trebuie prezentată de 
producătorii respectivi anterior datei de 31 
decembrie 2015. Statele membre pot 



AM\1215878RO.docx PE658.378

RO Unită în diversitate RO

decide să permită producătorilor să 
prezinte astfel de cereri de conversie a 
drepturilor în autorizații până la 31 
decembrie 2020.

decide să permită producătorilor să 
prezinte astfel de cereri de conversie a 
drepturilor în autorizații până la 31 
decembrie 2020.

(1a) După 31 decembrie 2020, acele 
suprafețe care fac obiectul drepturile de 
plantare și care nu au fost convertite în 
autorizații rămân la dispoziția statelor 
membre, care le pot realoca în 
conformitate cu articolul 66, cel târziu 
până la 31 decembrie 2025.

(2) Autorizațiile acordate în 
conformitate cu alineatul (1) au aceeași 
perioadă de valabilitate ca drepturile de 
plantare menționate la alineatul (1). Dacă 
aceste autorizații nu sunt utilizate, acestea 
expiră cel târziu la 31 decembrie 2018 sau, 
dacă statele membre au luat decizia 
menționată la alineatul (1) al doilea 
paragraf, cel târziu la 31 decembrie 2023.

(2) Autorizațiile acordate în 
conformitate cu alineatele (1) și (1a) au 
aceeași perioadă de valabilitate ca 
drepturile de plantare menționate la 
alineatul (1). Dacă aceste autorizații nu 
sunt utilizate, ele expiră cel târziu la 31 
decembrie 2018 sau, dacă statele membre 
au luat decizia menționată la alineatul (1) 
al doilea paragraf, cel târziu la 31 
decembrie 2028.

(3) Suprafețele vizate de autorizațiile 
acordate în conformitate cu alineatul (1) nu 
sunt luate în calcul în sensul articolului 63.

(3) Suprafețele vizate de autorizațiile 
acordate în conformitate cu alineatul (1) nu 
sunt luate în calcul în sensul articolului 
63.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/234

Amendamentul 234
Eric Andrieu
în numele Grupului S&D
Anne Sander
în numele Grupului PPE
Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE
Ruža Tomašić
în numele Grupului ECR
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 75

Textul în vigoare Amendamentul

5b. Articolul 75 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 75 „Articolul 75

Stabilire și conținut Stabilire și conținut

(1) Standardele de comercializare pot fi 
aplicate pentru unul sau mai multe dintre 
următoarele sectoare și produse:

(1) Standardele de comercializare pot fi 
aplicate pentru unul sau mai multe dintre 
următoarele sectoare și produse:

(a) ulei de măsline și măsline de masă; (a) ulei de măsline și măsline de masă;

(b) fructe și legume; (b) fructe și legume;

(c) produse din fructe și legume 
procesate;

(c) produse din fructe și legume 
procesate;

(d) banane; (d) banane;

(e) plante vii; (e) plante vii;

(f) ouă; (f) ouă;

(g) carne de pasăre; (g) carne de pasăre;
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(h) materii grase tartinabile destinate 
consumului uman;

(h) materii grase tartinabile destinate 
consumului uman;

(i) hamei. (i) hamei;
(ia) orez;
(ib) lapte și produse lactate;
(ic) miere și produse apicole;
(id) carne de vită și de mânzat;
(ie) carne de oaie;
(if) carne de porc;
(ig) cânepă.

(2) Pentru a lua în considerare 
așteptările consumatorilor și pentru a 
ameliora condițiile economice de producție 
și de comercializare, precum și calitatea 
produselor agricole vizate la alineatele (1) 
și (4) din prezentul articol, Comisia este 
împuternicită să adopte, în conformitate cu 
articolul 227, acte delegate privind 
standardele de comercializare pe sectoare 
sau produse, în toate etapele 
comercializării, și de a adopta derogări și 
scutiri de la aceste standarde pentru a se 
adapta la condițiile în continuă schimbare 
de pe piață, la evoluția cererii 
consumatorilor și la evoluțiile standardelor 
internaționale în domeniu, precum și 
pentru a se evita crearea de obstacole 
pentru inovarea în materie de produse.

(2) Pentru a lua în considerare 
așteptările consumatorilor și pentru a 
ameliora condițiile economice de producție 
și de comercializare, precum și calitatea 
produselor agricole vizate la alineatele (1) 
și (4) din prezentul articol, Comisia este 
împuternicită să adopte, în conformitate cu 
articolul 227, acte delegate privind 
standardele de comercializare pe sectoare 
sau produse, în toate etapele 
comercializării, și de a adopta derogări și 
scutiri de la aceste standarde pentru a se 
adapta la condițiile în continuă schimbare 
de pe piață, la evoluția cererii 
consumatorilor și la evoluțiile standardelor 
internaționale în domeniu, precum și 
pentru a se evita crearea de obstacole 
pentru inovarea în materie de produse.

(3) Fără a aduce atingere articolului 26 
din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[27], standardele de comercializare 
menționate la alineatul (1) pot viza una sau 
mai multe dintre cerințele următoare care 
urmează să fie stabilite în funcție de sector 
sau de produs și de caracteristicile fiecărui 
sector, de necesitatea de a reglementa 
introducerea pe piață și de condițiile 
definite la alineatul (5) din prezentul 
articol: 

(3) Fără a aduce atingere articolului 26 
din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
[27], standardele de comercializare 
menționate la alineatul (1) pot viza una sau 
mai multe dintre cerințele următoare care 
urmează să fie stabilite în funcție de sector 
sau de produs și de caracteristicile fiecărui 
sector, de necesitatea de a reglementa 
introducerea pe piață și de condițiile 
definite la alineatul (5) din prezentul 
articol:

(a) definițiile tehnice, denumirile și 
denumirile comerciale pentru anumite 
sectoare, altele decât cele prevăzute la 

(a) definițiile tehnice, denumirile și 
denumirile comerciale pentru anumite 
sectoare, altele decât cele prevăzute la 
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articolul 78; articolul 78;

(b) criteriile de clasificare, precum 
clasificarea pe categorii, greutatea, 
dimensiunile, vârsta și categoria;

(b) criteriile de clasificare, precum 
clasificarea pe categorii, greutatea, 
dimensiunile, vârsta și categoria;

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

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

(d) prezentarea, etichetarea legată de 
standardele de comercializare obligatorii, 
ambalarea, normele care trebuie aplicate în 
privința centrelor de ambalare, marcarea, 
anul recoltării și utilizarea unor termeni 
specifici, fără a aduce atingere articolelor 
92-123;

(d) prezentarea, etichetarea legată de 
standardele de comercializare obligatorii, 
ambalarea, normele care trebuie aplicate în 
privința centrelor de ambalare, marcarea, 
anul recoltării și utilizarea unor termeni 
specifici, fără a aduce atingere articolelor 
92-123;

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

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

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

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

(g) tipul de activitate agricolă și 
metoda de producție, inclusiv practicile 
oenologice, și sisteme avansate de 
producție durabilă;

(g) tipul de activitate agricolă și 
metoda de producție, inclusiv practicile 
oenologice, practicile privind hrănirea 
animalelor și sisteme avansate de 
producție durabilă;

(h) cupajul mustului și al vinului, 
inclusiv definițiile lor, amestecul și 
restricțiile corespunzătoare;

(h) cupajul mustului și al vinului, 
inclusiv definițiile lor, amestecul și 
restricțiile corespunzătoare;

(i) frecvența de colectare, livrarea, 
conservarea și manipularea, metoda de 
conservare și temperatura, depozitarea și 
transportul;

(i) frecvența de colectare, livrarea, 
conservarea și manipularea, metoda de 
conservare și temperatura, depozitarea și 
transportul;

(j) locul de proveniență agricolă și/sau 
originea, cu excepția cărnii de pasăre și a 
materiei grase tartinabile;

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

(k) restricțiile cu privire la utilizarea 
anumitor substanțe și practici;

(k) restricțiile cu privire la utilizarea 
anumitor substanțe și practici;

(l) utilizarea specifică; (l) utilizarea specifică;

(m) condițiile care reglementează 
eliminarea, deținerea, circulația și 
utilizarea produselor care nu respectă 
standardele de comercializare adoptate în 
temeiul alineatului (1) sau definițiile, 

(m) condițiile care reglementează 
eliminarea, deținerea, circulația și 
utilizarea produselor care nu respectă 
standardele de comercializare adoptate în 
temeiul alineatului (1) sau definițiile, 
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denumirile și denumirile comerciale 
menționate la articolul 78, precum și 
eliminarea subproduselor.

denumirile și denumirile comerciale 
menționate la articolul 78, precum și 
eliminarea subproduselor;
(ma) bunăstarea animalelor.

(4) În plus față de alineatul (1), 
standardele de comercializare se pot aplica 
în sectorul vitivinicol. Alineatul (3) literele 
(e), (f), (g), (h), (k) și (m) se aplică în 
sectorul vitivinicol.

(4) În plus față de alineatul (1), 
standardele de comercializare se pot aplica 
în sectorul vitivinicol. Alineatul (3) literele 
(e), (f), (g), (h), (k) și (m) se aplică în 
sectorul vitivinicol.

(5) Standardele de comercializare pe 
sectoare sau pe produse adoptate în temeiul 
alineatului (1) din prezentul articol se 
stabilesc fără a aduce atingere articolelor 
84-88 și anexei IX și iau în considerare:

(5) Standardele de comercializare pe 
sectoare sau pe produse adoptate în temeiul 
alineatului (1) din prezentul articol se 
stabilesc fără a aduce atingere articolelor 
84-88 și anexei IX și iau în considerare:

(a) particularitățile produsului în cauză; (a) particularitățile produsului în cauză;

(b) necesitatea de a asigura condiții 
care să faciliteze introducerea produselor 
pe piață;

(b) necesitatea de a asigura condiții 
care să faciliteze introducerea produselor 
pe piață;

(c) interesul producătorilor de a 
comunica caracteristicile produselor și ale 
producției agricole 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, la nivelul geografic corespunzător, 
după realizarea unei evaluări care să ia în 
considerare îndeosebi costurile și sarcinile 
administrative pentru operatori, precum și 
beneficiile oferite producătorilor și 
consumatorilor finali;

(c) interesul producătorilor de a 
comunica caracteristicile produselor și ale 
producției agricole 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, la nivelul geografic corespunzător, 
după realizarea unei evaluări care să ia în 
considerare îndeosebi costurile și sarcinile 
administrative pentru operatori, precum și 
beneficiile oferite producătorilor și 
consumatorilor finali;

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

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

(e) recomandările standard adoptate de 
organismele internaționale;

(e) recomandările standard adoptate de 
organismele internaționale;

(f) necesitatea conservării 
caracteristicilor naturale și esențiale ale 
produselor și necesitatea de a nu se aduce 
modificări substanțiale în ceea ce privește 
compoziția produsului în cauză.

(f) necesitatea conservării 
caracteristicilor naturale și esențiale ale 
produselor și necesitatea de a nu se aduce 
modificări substanțiale în ceea ce privește 
compoziția produsului în cauză.

(6) Pentru a lua în considerare 
așteptările consumatorilor și necesitatea de 
a ameliora calitatea și condițiile economice 

(6) Pentru a lua în considerare 
așteptările consumatorilor și necesitatea de 
a ameliora calitatea și condițiile economice 
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de producere și comercializare a produselor 
agricole, Comisia este împuternicită să 
adopte, în conformitate cu articolul 227, 
acte delegate prin care să se modifice lista 
de sectoare menționată la alineatul (1). 
Respectivele acte delegate se limitează 
strict la necesitățile demonstrate ce rezultă 
din cererea consumatorilor, aflată în 
schimbare, din progresele tehnice sau din 
necesitatea de inovare a produselor, și fac 
obiectul unui raport al Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu care 
evaluează în special necesitățile 
consumatorilor, costurile și sarcinile 
administrative ale operatorilor, inclusiv 
impactul de pe piața internă și din comerțul 
internațional, precum și avantajele oferite 
producătorilor și consumatorului final.

de producere și comercializare a produselor 
agricole, Comisia este împuternicită să 
adopte, în conformitate cu articolul 227, 
acte delegate prin care să se modifice lista 
de sectoare menționată la alineatul (1). 
Respectivele acte delegate se limitează 
strict la necesitățile demonstrate ce rezultă 
din cererea consumatorilor, aflată în 
schimbare, din progresele tehnice sau din 
necesitatea de inovare a produselor, și fac 
obiectul unui raport al Comisiei către 
Parlamentul European și Consiliu care 
evaluează în special necesitățile 
consumatorilor, costurile și sarcinile 
administrative ale operatorilor, inclusiv 
impactul de pe piața internă și din comerțul 
internațional, precum și avantajele oferite 
producătorilor și consumatorului final.”
[Nota de subsol nr. 27 de la alineatul (3) 
rămâne neschimbată]

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/235

Amendamentul 235
Eric Andrieu
în numele Grupului S&D
Anne Sander
în numele Grupului PPE
Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE
Ruža Tomašić
în numele Grupului ECR
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

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

Textul în vigoare Amendamentul

9. Articolul 9 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 93 „Articolul 93

Definiții Definiții

(1) În sensul prezentei secțiuni, se 
aplică următoarele definiții:

(1) În sensul prezentei secțiuni, se 
aplică următoarele definiții:

(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 92 
alineatul (1) care îndeplinește următoarele 
cerințe:

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

(i) calitatea și caracteristicile 
produsului se datorează în principal sau 
exclusiv unui anumit mediu geografic cu 

(i) calitatea și caracteristicile 
produsului se datorează în principal sau 
exclusiv unui anumit mediu geografic cu 
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factori naturali și umani proprii; factori naturali și umani proprii;

(ii) strugurii din care se obține produsul 
provin exclusiv din aria geografică 
respectivă;

(ii) strugurii din care se obține produsul 
provin exclusiv din aria geografică 
respectivă;

(iii) producția are loc în aria geografică 
respectivă; și

(iii) producția are loc în aria geografică 
respectivă; și

(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.

(b) „indicație geografică” înseamnă o 
indicație referitoare la o regiune, la un loc 
specific sau, în cazuri excepționale și 
justificate corespunzător, la o țară, utilizată 
pentru a descrie un produs menționat la 
articolul 92 alineatul (1) care îndeplinește 
următoarele cerințe:

(b) „indicație geografică” înseamnă o 
indicație referitoare la o regiune, la un loc 
specific sau, în cazuri excepționale și 
justificate corespunzător, la o țară, utilizată 
pentru a descrie un produs menționat la 
articolul 92 alineatul (1) care îndeplinește 
următoarele cerințe:

(i) deține o calitate, o reputație sau alte 
caracteristici specifice care pot fi atribuite 
zonei geografice respective;

(i) deține o calitate, o reputație sau alte 
caracteristici specifice care pot fi atribuite 
zonei geografice respective;

(ii) strugurii din care se obține 
produsul provin, în proporție de cel puțin 
85 %, exclusiv din aria geografică 
respectivă;

(ii) strugurii din care se obține produsul 
provin, în proporție de cel puțin 85 %, 
exclusiv din aria geografică respectivă;

(iii) este produs în aria geografică 
respectivă; și

(iii) este produs în aria geografică 
respectivă; și

(iv) este obținut din soiuri de viță-de-vie 
aparținând speciei Vitis vinifera sau unei 
încrucișări între Vitis vinifera și alte specii 
din genul Vitis.

(iv) este obținut din soiuri de viță-de-vie 
aparținând speciei Vitis vinifera sau unei 
încrucișări între Vitis vinifera și alte specii 
din genul Vitis.

(2) Anumite denumiri utilizate în mod 
tradițional constituie o denumire de origine 
dacă:

(2) Anumite denumiri utilizate în mod 
tradițional constituie o denumire de origine 
dacă:

(a) desemnează un vin; (a) desemnează un vin;

(b) trimit la o denumire geografică; (b) trimit la o denumire geografică;

(c) îndeplinesc cerințele menționate la 
alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv); și

(c) îndeplinesc cerințele menționate la 
alineatul (1) litera (a) punctele (i)-(iv); și

(d) au fost supuse procedurii de 
acordare a protecției pentru denumirile de 
origine și indicațiile geografice prevăzute 
în prezenta subsecțiune.

(d) au fost supuse procedurii de 
acordare a protecției pentru denumirile de 
origine și indicațiile geografice prevăzute 
în prezenta subsecțiune.

(3) Denumirile de origine și indicațiile 
geografice, inclusiv cele care se referă la 
arii geografice din țări terțe, sunt eligibile 
pentru protecție în Uniune conform 

(3) Denumirile de origine și indicațiile 
geografice, inclusiv cele care se referă la 
arii geografice din țări terțe, sunt eligibile 
pentru protecție în Uniune conform 
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normelor prevăzute în prezenta 
subsecțiune.

normelor prevăzute în prezenta 
subsecțiune.

(4) Producția, astfel cum este 
menționată la alineatul (1) litera (a) punctul 
(iii), vizează toate operațiunile realizate, de 
la recoltarea strugurilor până la încheierea 
procesului de vinificare, cu excepția 
oricăror procese ulterioare producției.

(4) Producția, astfel cum este 
menționată la alineatul (1) litera (a) punctul 
(iii), vizează toate operațiunile realizate, de 
la recoltarea strugurilor până la încheierea 
procesului de vinificare, cu excepția 
oricăror procese ulterioare producției.

(5) În sensul aplicării alineatului (1) 
litera (b) punctul (ii), cel mult 15 % din 
cantitatea de struguri care poate proveni 
din afara ariei delimitate provine din statul 
membru sau din țara terță în care se află 
aria delimitată.

(5) În sensul aplicării alineatului (1) 
litera (b) punctul (ii), cel mult 15 % din 
cantitatea de struguri care poate proveni 
din afara ariei delimitate provine din statul 
membru sau din țara terță în care se află 
aria delimitată.”

Or. en



AM\1215878RO.docx PE658.378

RO Unită în diversitate RO

14.10.2020 A8-0198/236

Amendamentul 236
Eric Andrieu
în numele Grupului S&D
Anne Sander
în numele Grupului PPE
Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE
Ruža Tomašić
în numele Grupului ECR
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 94

Textul în vigoare Amendamentul

10. Articolul 94 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 94 „Articolul 94

Cererile de protecție Cererile de protecție

(1) Cererile de protecție a denumirilor 
ca denumiri de origine sau indicații 
geografice includ un dosar tehnic care 
conține:

(1) Cererile de protecție a denumirilor 
ca denumiri de origine sau ca indicații 
geografice includ:

(a) denumirea care urmează a beneficia 
de protecție;

(a) denumirea care urmează a beneficia 
de protecție;

(b) numele și adresa solicitantului; (b) numele și adresa solicitantului;

(c) caietul de sarcini al produsului, 
menționat la alineatul (2); și

(c) caietul de sarcini al produsului, 
menționat la alineatul (2); și

(d) un document unic care rezumă 
caietul de sarcini al produsului menționat 
la alineatul (2).

(d) un document unic care rezumă 
caietul de sarcini al produsului menționat 
la alineatul (2).

(2) Caietul de sarcini al produsului (2) Caietul de sarcini al produsului 
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permite părților interesate să verifice 
respectarea condițiilor relevante de 
producție asociate denumirii de origine sau 
indicației geografice. Caietul de sarcini al 
produsului conține cel puțin următoarele 
elemente:

permite părților interesate să verifice 
respectarea condițiilor relevante de 
producție asociate denumirii de origine sau 
indicației geografice. Caietul de sarcini al 
produsului conține cel puțin următoarele 
elemente:

(a) denumirea care urmează a beneficia 
de protecție;

(a) denumirea care urmează a beneficia 
de protecție;

(b) o descriere a vinului sau a vinurilor: (b) o descriere a vinului sau a vinurilor:

(i) în ceea ce privește denumirea de 
origine, principalele caracteristici analitice 
și organoleptice;

(i) în ceea ce privește denumirea de 
origine, principalele caracteristici analitice 
și organoleptice;

(ii) în ceea ce privește indicația 
geografică, principalele caracteristici 
analitice, precum și o evaluare sau o 
indicație a caracteristicilor organoleptice;

(ii) în ceea ce privește indicația 
geografică, principalele caracteristici 
analitice, precum și o evaluare sau o 
indicație a caracteristicilor organoleptice;

(c) dacă este cazul, practicile 
oenologice specifice utilizate pentru 
producerea vinului sau a vinurilor, precum 
și a restricțiilor relevante pentru producerea 
acestora;

(c) dacă este cazul, practicile 
oenologice specifice utilizate pentru 
producerea vinului sau a vinurilor, precum 
și a restricțiilor relevante pentru producerea 
acestora;

(d) delimitarea ariei geografice în 
cauză;

(d) delimitarea ariei geografice în 
cauză;

(e) producția maximă la hectar; (e) producția maximă la hectar;

(f) indicarea soiului sau a soiurilor de 
struguri de vinificație din care a fost 
obținut vinul sau vinurile;

(f) indicarea soiului sau a soiurilor de 
struguri de vinificație din care a fost 
obținut vinul sau vinurile;

(g) informațiile care confirmă legătura 
menționată la litera (a) punctul (i) sau, 
dacă este cazul, la articolul 93 alineatul 
(1) litera (b) punctul (i);

(g) informațiile care confirmă 
următoarele legături:

(i) în ceea ce privește o denumire de 
origine protejată, legătura dintre calitatea 
sau caracteristicile produsului și mediul 
geografic și detaliile privind factorii 
naturali și umani din mediul geografic 
respectiv menționat la articolul 93 
alineatul (1) litera (a) punctul (i);
(ii) în ceea ce privește o indicație 
geografică protejată, legătura dintre o 
anumită calitate, reputația sau o altă 
caracteristică a produsului și originea 
geografică menționată la articolul 93 



AM\1215878RO.docx PE658.378

RO Unită în diversitate RO

alineatul (1) litera (b) punctul (i);
(ga) atunci când este cazul, contribuția 
sa la dezvoltarea durabilă;

(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, nediscriminatorii și 
compatibile cu legislația Uniunii;

(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, nediscriminatorii și 
compatibile cu legislația Uniunii;

(i) denumirea și adresa autorităților 
sau organismelor care verifică dacă sunt 
respectate dispozițiile caietului de sarcini al 
produsului, precum și o descriere a 
sarcinilor acestora.

(i) denumirea și adresa autorităților 
sau organismelor care verifică dacă sunt 
respectate dispozițiile caietului de sarcini al 
produsului, precum și o descriere a 
sarcinilor acestora.

(3) În cazul în care cererea de protecție 
se referă la o arie geografică situată într-o 
țară terță, aceasta conține, pe lângă 
elementele prevăzute la alineatele (1) și 
(2), o dovadă că denumirea în cauză este 
protejată în țara sa de origine.

(3) În cazul în care cererea de protecție 
se referă la o arie geografică situată într-o 
țară terță, aceasta conține, pe lângă 
elementele prevăzute la alineatele (1) și 
(2), o dovadă că denumirea în cauză este 
protejată în țara sa de origine.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/237

Amendamentul 237
Eric Andrieu
în numele Grupului S&D
Anne Sander
în numele Grupului PPE
Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE
Ruža Tomašić
în numele Grupului ECR
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 105

Textul în vigoare Amendamentul

14a. Articolul 105 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 105 „Articolul 105

Modificări ale caietului de sarcini Modificări ale caietului de sarcini

Un solicitant care satisface condițiile 
stabilite la articolul 95 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 lua în 
considerare evoluțiile cunoștințelor 
științifice și tehnice sau pentru a redemarca 
aria geografică menționată la articolul 94 
alineatul (2) al doilea paragraf litera (d). 
Cererile descriu și motivează modificările 
solicitate.

(1) Un solicitant care satisface 
condițiile stabilite la articolul 95 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 lua 
în considerare evoluțiile cunoștințelor 
științifice și tehnice sau pentru a redemarca 
aria geografică menționată la articolul 94 
alineatul (2) al doilea paragraf litera (d). 
Cererile descriu și motivează modificările 
solicitate.

(1a) Modificările aduse caietului de 
sarcini sunt clasificate în două categorii 
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din perspectiva importanței: modificări 
care necesită o procedură de opoziție la 
nivelul Uniunii („modificări la nivelul 
Uniunii”) și modificări care trebuie să fie 
abordate la nivelul statului membru sau 
al țării terțe („modificări standard”).
O modificare este considerată a fi o 
modificare la nivelul Uniunii dacă:
(a) include o modificare a denumirii 
de origine protejate sau a indicației 
geografice protejate;
(b) constă într-o modificare, o 
eliminare sau o adăugare a unei categorii 
de produse viticole menționate în anexa 
VII partea II;
(c) ar putea să elimine legătura 
menționată la articolul 93 alineatul (1) 
litera (a) punctul (i) sau litera (b) punctul 
(i);
(d) presupune restricții suplimentare 
asupra comercializării produsului.
Cererile de modificări la nivelul Uniunii 
depuse de țări terțe sau de producători din 
țări terțe trebuie să conțină dovada că 
modificarea solicitată este în conformitate 
cu legislația privind protecția denumirilor 
de origine sau a indicațiilor geografice 
care este în vigoare în țările terțe 
respective.
Toate celelalte modificări sunt 
considerate a fi modificări standard.
(1b) O modificare temporară este o 
modificare standard care vizează 
modificarea temporară a caietului de 
sarcini al produsului în urma impunerii 
unor măsuri sanitare și fitosanitare 
obligatorii de către autoritățile publice 
sau ca urmare a unor catastrofe naturale 
sau condiții meteorologice nefavorabile 
recunoscute în mod oficial de către 
autoritățile competente.
(1c) În urma unei modificări a 
condițiilor de producție legate de vița de 
vie destinată producerii unei denumiri de 
origine protejate, vița de vie existentă 
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continuă să beneficieze de dreptul de a 
produce denumirea de origine protejată 
respectivă pentru o perioadă specificată în 
caietul de sarcini al produsului și cel 
târziu până la defrișare.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/238

Amendamentul 238
Eric Andrieu
în numele Grupului S&D
Anne Sander
în numele Grupului PPE
Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE
Ruža Tomašić
în numele Grupului ECR
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 153

Textul în vigoare Amendamentul

22a. Articolul 153 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 153 „Articolul 153

Statutul organizațiilor de producători Statutul organizațiilor de producători

(1) Statutul unei organizații de 
producători impune membrilor săi, în 
special, următoarele obligații:

(1) Statutul unei organizații de 
producători impune membrilor săi, în 
special, următoarele obligații:

(a) să aplice normele adoptate de 
organizația de producători cu privire la 
raportarea producției, producție, 
comercializare și protecția mediului;

(a) să aplice normele adoptate de 
organizația de producători cu privire la 
raportarea producției, producție, 
comercializare și protecția mediului;

(b) să aparțină unei singure organizații 
de producători pentru un anumit produs al 
producătorului; cu toate acestea, statele 
membre pot oferi o derogare de la această 
condiție în cazuri justificate în mod 
corespunzător atunci când membrii 
producători dețin două unități de 

(b) să aparțină unei singure organizații 
de producători pentru un anumit produs al 
producătorului;
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producție separate amplasate în arii 
geografice diferite;
(c) să pună la dispoziție informațiile 
solicitate de organizația de producători în 
vederea întocmirii statisticilor.

(c) să pună la dispoziție informațiile 
solicitate de organizația de producători în 
vederea întocmirii statisticilor.

Cu toate acestea, statele membre pot 
introduce o derogare de la litera (b) 
primul paragraf în cazuri justificate în 
mod corespunzător:
(i) dacă membrii producători dețin 
două unități de producție distincte situate 
în zone geografice diferite sau
(ii) dacă organizația de producători 
recunoscută în temeiul articolul 152, la 
care au aderat deja producătorii, a decis 
în mod democratic, în temeiul alineatului 
(2) litera (c), să permită membrilor săi 
producători să fie membri ai unei a doua 
organizații de producători recunoscute în 
următoarele condiții:
– membrii producători au un anumit 
produs destinat unor utilizări diferite, iar 
prima organizație de producători căreia îi 
aparțin deja producătorii nu oferă 
debușee comerciale pentru a doua 
utilizare dorită de producători pentru 
produsul lor; sau
– membrii producători ai unei 
organizații de producători s-au angajat, în 
mod tradițional, să livreze o parte din 
produsele lor, prin contracte sau 
participări la cooperative, la mai mulți alți 
cumpărători și cel puțin unul dintre acești 
cumpărători devine o organizație de 
producători recunoscută.

(2) Statutul unei organizații de 
producători prevede, de asemenea:

(2) Statutul unei organizații de 
producători prevede, de asemenea:

(a) proceduri de stabilire, adoptare și 
modificare a normelor prevăzute la 
alineatul (1) litera (a);

(a) proceduri de stabilire, adoptare și 
modificare a normelor prevăzute la 
alineatul (1) litera (a);

(b) obligația membrilor de a plăti 
contribuțiile financiare necesare pentru 
finanțarea organizației de producători;

(b) obligația membrilor de a plăti 
contribuțiile financiare necesare pentru 
finanțarea organizației de producători;

(c) norme care să permită (c) norme care să permită 
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producătorilor membri să exercite un 
control democratic asupra organizației și 
deciziilor sale;

producătorilor membri să exercite un 
control democratic asupra organizației și 
deciziilor sale, precum și asupra 
conturilor și a bugetelor sale;

(d) sancțiuni pentru nerespectarea 
obligațiilor care decurg din statut, în 
special pentru neplata contribuțiilor 
financiare, sau pentru nerespectarea 
normelor stabilite de organizația de 
producători;

(d) sancțiuni pentru nerespectarea 
obligațiilor care decurg din statut, în 
special pentru neplata contribuțiilor 
financiare, sau pentru nerespectarea 
normelor stabilite de organizația de 
producători;

(e) reguli de admitere a noilor membri, 
în special durata minimă a calității de 
membru care nu poate fi mai mică de un 
an;

(e) reguli de admitere a noilor membri, 
în special durata minimă a calității de 
membru care nu poate fi mai mică de un 
an;

(f) norme contabile și bugetare 
necesare pentru funcționarea organizației.

(f) norme contabile și bugetare 
necesare pentru funcționarea organizației.

(2a) Statutul unei organizații de 
producători poate să prevadă, dacă 
organizația de producători este 
responsabilă de vânzarea tuturor sau a 
unora dintre produsele membrilor săi 
producători și dacă nu se produce un 
transfer de proprietate asupra produselor 
de la membrii producători către 
organizația de producători, ca membrii 
producători respectivi să stabilească 
contacte cu cumpărătorii, cu excepția 
aspectelor care țin de prețul sau de 
volumul vânzărilor acestor produse.

(3) Alineatele (1) și (2) nu se aplică 
organizațiilor de producători din sectorul 
laptelui și al produselor lactate.

(3) Alineatele (1), (2) și (2a) nu se 
aplică organizațiilor de producători din 
sectorul laptelui și al produselor lactate.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/239

Amendamentul 239
Eric Andrieu
în numele Grupului S&D
Anne Sander
în numele Grupului PPE
Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE
Ruža Tomašić
în numele Grupului ECR
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 157

Textul în vigoare Amendamentul

22b. Articolul 157 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 157 „Articolul 157

Organizațiile interprofesionale Organizațiile interprofesionale

(1) Statele membre pot recunoaște, la 
cerere, organizații interprofesionale dintr-
un sector specific menționat la articolul 1 
alineatul (2) care:

(1) Statele membre pot recunoaște, la 
cerere, organizații interprofesionale dintr-
un sector specific menționat la articolul 1 
alineatul (2) care:

(a) sunt constituite din reprezentanți ai 
activităților economice legate de producție 
și de cel puțin una dintre următoarele etape 
ale lanțului de aprovizionare: procesarea 
sau comercializarea, inclusiv distribuirea, 
produselor din unul sau mai multe 
sectoare;

(a) sunt constituite din reprezentanți ai 
activităților economice legate de producție 
și de cel puțin una dintre următoarele etape 
ale lanțului de aprovizionare: procesarea 
sau comercializarea, inclusiv distribuirea, 
produselor din unul sau mai multe 
sectoare;

(b) sunt formate la inițiativa tuturor 
organizațiilor sau asociațiilor care le 

(b) sunt formate la inițiativa tuturor 
organizațiilor sau asociațiilor care le 
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alcătuiesc sau a unei părți din acestea; alcătuiesc sau a unei părți din acestea;

(c) urmăresc un scop specific, care ia 
în considerare interesele membrilor lor și 
de cele ale consumatorilor și care poate 
include, în special, unul dintre următoarele 
obiective:

(c) urmăresc un scop specific, care ia 
în considerare interesele tuturor membrilor 
lor și pe cele ale consumatorilor și care 
poate include, în special, unul dintre 
următoarele obiective:

(i) ameliorarea cunoștințelor și a 
transparenței producției și a pieței, inclusiv 
prin publicarea de date statistice agregate 
cu privire la costurile de producție, 
prețuri, care sunt însoțite, dacă este cazul, 
de indici de prețuri, volume și durata 
contractelor încheiate anterior, precum și 
prin realizarea unor studii privind 
perspectivele de evoluție ale pieței la nivel 
regional, național sau internațional;

(i) ameliorarea cunoștințelor, a 
transparenței producției și a pieței prin:

- publicarea și/sau schimbul de date 
statistice agregate cu privire la costurile 
de producție, prețuri, care sunt însoțite, 
dacă este cazul, de indici de prețuri, 
volume și durata contractelor încheiate 
anterior, precum și de date privind 
marjele alocate în diversele etape ale 
lanțului de aprovizionare;
– prin realizarea unor studii privind 
perspectivele de evoluție ale pieței la nivel 
regional, național sau internațional;

(ii) estimarea potențialului de 
producție, precum și înregistrarea prețurilor 
pieței;

(ii) estimarea potențialului de 
producție, precum și înregistrarea prețurilor 
pieței;

(iii) contribuția la o coordonare mai 
bună în privința introducerii produselor pe 
piață, în special prin cercetare și studii de 
piață;

(iii) contribuția la o coordonare mai 
bună în privința introducerii produselor pe 
piață, în special prin cercetare și studii de 
piață;

(iv) explorarea piețelor de export 
potențiale;

(iv) explorarea piețelor de export 
potențiale;

(v) fără a aduce atingere articolelor 148 
și 168, elaborarea unor modele de contracte 
compatibile cu normele Uniunii pentru 
vânzarea de produse agricole către 
cumpărători și/sau pentru furnizarea de 
produse procesate distribuitorilor și 
comercianților cu amănuntul, ținând seama 
de necesitatea de a obține condiții de 
concurență echitabile și de a evita 

(v) fără a aduce atingere articolelor 148 
și 168, elaborarea unor modele de contracte 
compatibile cu normele Uniunii pentru 
vânzarea de produse agricole către 
cumpărători și/sau pentru furnizarea de 
produse procesate distribuitorilor și 
comercianților cu amănuntul, ținând seama 
de necesitatea de a obține condiții de 
concurență echitabile și de a evita 
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denaturarea piețelor; denaturarea piețelor. Aceste modele de 
contracte pot implica două sau mai multe 
întreprinderi, fiecare dintre acestea 
acționând la un nivel diferit al lanțului de 
producție, de prelucrare sau de distribuție 
și cuprind indicatori și indici economici 
relevanți și ușor de înțeles și metoda de 
calculare a prețului final, pe baza 
costurilor de producție relevante și a 
evoluției lor și făcând referință la acestea, 
și țin seama, de asemenea, de categoriile 
de produse și de diferitele oportunități pe 
piață, de indicatorii de evaluare a 
produselor, de prețurile produselor 
agricole și alimentare observate pe piețe și 
de variațiile acestora, precum și de 
criteriile legate de compoziție, calitate, 
trasabilitate și conținutul caietului de 
sarcini al produsului;

(vi) exploatarea în mai mare măsură a 
potențialului produselor, inclusiv la nivelul 
piețelor de desfacere, și dezvoltarea de 
inițiative pentru consolidarea 
competitivității economice și a inovării;

(vi) exploatarea în mai mare măsură a 
potențialului produselor, inclusiv la nivelul 
piețelor de desfacere, și dezvoltarea de 
inițiative pentru consolidarea 
competitivității economice și a inovării;

(vii) furnizarea de informații și 
realizarea cercetării necesare inovării, 
raționalizării, ameliorării și ajustării 
producției și, dacă este cazul, a prelucrării 
și a comercializării spre produse mai 
adaptate cerințelor pieței, gusturilor și 
așteptărilor consumatorilor, în special în 
materie de calitate a produselor, inclusiv 
particularitățile produselor cu denumire de 
origine protejată sau cu indicație 
geografică protejată, și de protecție a 
mediului;

(vii) furnizarea de informații și 
realizarea cercetării necesare inovării, 
raționalizării, ameliorării și ajustării 
producției și, dacă este cazul, a prelucrării 
și a comercializării spre produse mai 
adaptate cerințelor pieței, gusturilor și 
așteptărilor consumatorilor, în special în 
materie de calitate a produselor, inclusiv 
particularitățile produselor cu denumire de 
origine protejată sau cu indicație 
geografică protejată, și de protecție a 
mediului, acțiune climatică și sănătate și 
bunăstare a animalelor;

(viii) căutarea unor metode de 
restricționare a utilizării produselor 
destinate sănătății animalelor și a 
produselor de protecție a plantelor, de 
îmbunătățire a gestionării altor resurse, de 
garantare a calității produselor, a protecției 
solului și a apelor, de promovare a 
siguranței alimentare, îndeosebi prin 
intermediul trasabilității produselor, și de 
îmbunătățire a sănătății și bunăstării 

(viii) căutarea unor metode de 
restricționare a utilizării produselor 
destinate sănătății animalelor și a 
produselor de protecție a plantelor, de 
îmbunătățire a gestionării altor resurse, de 
garantare a calității produselor, a protecției 
solului și a apelor, de promovare a 
siguranței alimentare, îndeosebi prin 
intermediul trasabilității produselor, și de 
îmbunătățire a sănătății și bunăstării 
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animalelor; animalelor;

(ix) elaborarea unor metode și 
instrumente de îmbunătățire a calității 
produselor în toate stadiile de producție și, 
după caz, de procesare și de 
comercializare;

(ix) elaborarea unor metode și 
instrumente de îmbunătățire a calității 
produselor în toate stadiile de producție și, 
după caz, de procesare și de 
comercializare;

(x) adoptarea tuturor măsurilor 
necesare pentru apărarea, protecția și 
promovarea agriculturii ecologice și a 
denumirilor de origine, a etichetelor de 
calitate și a indicațiilor geografice;

(x) adoptarea tuturor măsurilor 
necesare pentru apărarea, protecția și 
promovarea agriculturii ecologice și a 
denumirilor de origine, a etichetelor de 
calitate și a indicațiilor geografice;

(xi) promovarea și realizarea unei 
cercetări în materie de producție integrată, 
durabilă, sau de alte metode de producție 
care protejează mediul;

(xi) promovarea și realizarea unei 
cercetări în materie de producție integrată, 
durabilă, sau de alte metode de producție 
care protejează mediul;

(xii) încurajarea consumului sănătos și 
responsabil de produse existente pe piața 
internă; și/sau difuzarea de informații 
privind efectele nocive ale modelelor de 
consum periculoase;

(xii) încurajarea consumului sănătos și 
responsabil de produse existente pe piața 
internă; și/sau difuzarea de informații 
privind efectele nocive ale modelelor de 
consum periculoase;

(xiii) promovarea consumului și/sau 
furnizarea de informații cu privire la 
produsele existente pe piața internă și pe 
cea externă;

(xiii) promovarea consumului și/sau 
furnizarea de informații cu privire la 
produsele existente pe piața internă și pe 
cea externă;

(xiv) contribuția la gestionarea 
produselor secundare și la reducerea și 
gestionarea deșeurilor.

(xiv) contribuția la gestionarea 
produselor secundare și conceperea de 
inițiative pentru valorificarea acestora și 
contribuția la reducerea și gestionarea 
deșeurilor;

(xv) stabilirea unor clauze standard de 
repartizare a valorii în sensul articolului 
172a, inclusiv în ceea ce privește 
câștigurile și pierderile de pe piață, pentru 
a determina modul în care urmează să fie 
repartizată între ei orice evoluție a 
prețurilor relevante de pe piață ale 
produselor în cauză sau de pe alte piețe ale 
materiilor prime;

(xv) stabilirea unor norme referitoare la 
repartizarea valorii între operatorii din 
cadrul lanțului de aprovizionare, inclusiv 
în ceea ce privește câștigurile și pierderile 
de pe piață, pentru a determina modul în 
care urmează să fie repartizată orice 
evoluție a prețurilor relevante de pe piață 
ale produselor în cauză sau de pe alte piețe 
ale materiilor prime; aceste norme pot lua 
forma unor clauze standard de repartizare 
a valorii în sensul articolului 172a sau pot 
include sau fac referire la indicatori 
economici precum costurile de producție 
și de comercializare relevante și evoluția 
acestora, prețurile produselor agricole și 
alimentare înregistrate pe piața (piețele) 
în cauză și evoluția acestora, precum și 
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cantitățile, compoziția, calitatea, 
trasabilitatea sau respectarea produselor 
respective și iau în considerare costurile 
de producție;
(xva) stabilirea de clauze-tip pentru 
compensarea echitabilă a costurilor 
suportate de fermieri pentru a îndeplini 
cerințele extra-legislative în ceea ce 
privește mediul, clima, sănătatea și 
bunăstarea animalelor, inclusiv metodele 
de calculare a acestor costuri;

(xvi) punerea în aplicare a unor măsuri 
de prevenire și de gestionare a sănătății 
animalelor, a protecției plantelor și a 
riscurilor de mediu.

(xvi) promovarea și punerea în aplicare 
a unor măsuri de prevenire, control și 
gestionare a sănătății animalelor , a 
protecției plantelor și a riscurilor de mediu, 
inclusiv prin crearea și gestionarea unor 
fonduri mutuale sau prin contribuția la 
astfel de fonduri, pentru a plăti o 
compensație financiară fermierilor pentru 
costurile și pierderile economice rezultate 
din promovarea și aplicarea acestei 
categorii de măsuri;
(xvia) contribuția la un grad mai ridicat 
de transparență a relațiilor comerciale 
între diferitele verigi ale lanțului, în 
special prin elaborarea, punerea în 
aplicare și controlul respectării normelor 
tehnice de către operatorii din cadrul 
sectorului.

(1a) Statele membre pot, la cerere, să 
decidă să acorde mai multe recunoașteri 
unei organizații interprofesionale care își 
desfășoară activitatea în mai multe sectoare 
menționate la articolul 1 alineatul (2), cu 
condiția ca organizația interprofesională să 
îndeplinească condițiile prevăzute la 
alineatul (1) și, după caz, la alineatul (3) 
pentru fiecare sector pentru care dorește să 
obțină recunoaștere.

(1a) Statele membre pot, la cerere, să 
decidă să acorde mai multe recunoașteri 
unei organizații interprofesionale care își 
desfășoară activitatea în mai multe sectoare 
menționate la articolul 1 alineatul (2), cu 
condiția ca organizația interprofesională să 
îndeplinească condițiile prevăzute la 
alineatul (1) și, după caz, la alineatul (3) 
pentru fiecare sector pentru care dorește să 
obțină recunoaștere.

(2) În cazuri justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide, 
pe baza unor criterii obiective și 
nediscriminatorii, că prin limitarea 
numărului de organizații interprofesionale 
la nivel regional sau național este 
respectată condiția de la articolul 158 
alineatul (1) litera (c), dacă normele interne 

(2) În cazuri justificate în mod 
corespunzător, statele membre pot decide, 
pe baza unor criterii obiective și 
nediscriminatorii, că prin limitarea 
numărului de organizații interprofesionale 
la nivel regional sau național este 
respectată condiția de la articolul 158 
alineatul (1) litera (c), dacă normele interne 
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în vigoare prevăd acest lucru, anterior datei 
de 1 ianuarie 2014, și în cazul în care acest 
lucru nu afectează buna funcționare a pieței 
interne.

în vigoare prevăd acest lucru, anterior datei 
de 1 ianuarie 2014, și în cazul în care acest 
lucru nu afectează buna funcționare a pieței 
interne.”

(3) Prin derogare de la alineatul (1), 
în ceea ce privește sectorul laptelui și al 
produselor lactate, statele membre pot 
recunoaște organizațiile interprofesionale 
care:
(a) au solicitat în mod oficial 
recunoașterea și sunt formate din 
reprezentanți ai activităților economice 
legate de producția de lapte crud și de cel 
puțin una dintre următoarele etape ale 
lanțului de aprovizionare: procesarea sau 
comercializarea, inclusiv distribuția 
produselor din sectorul laptelui și al 
produselor lactate;
(b) sunt constituite la inițiativa tuturor 
reprezentanților menționați la litera (a) 
sau a câtorva dintre ei;
(c) desfășoară, într-una sau mai multe 
regiuni ale Uniunii, ținând seama de 
interesele membrilor organizațiilor 
interprofesionale și ale consumatorilor, 
una sau mai multe dintre următoarele 
activități:
(i) ameliorarea cunoștințelor și 
creșterea transparenței la nivelul 
producției și al pieței, inclusiv prin 
publicarea de date statistice cu privire la 
prețuri, volume și durata contractelor de 
livrare de lapte crud încheiate anterior, 
precum și prin realizarea unor studii 
privind perspectivele de evoluție ale pieței 
la nivel regional, național sau 
internațional;
(ii) contribuirea la o mai bună 
coordonare a introducerii pe piață a 
produselor din sectorul laptelui și al 
produselor lactate, în special prin 
cercetare și studii de piață;
(iii) promovarea consumului de lapte și 
de produsele lactate, precum și furnizarea 
de informații referitoare la acestea, atât 
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pe piețele interne, cât și pe cele externe;
(iv) explorarea piețelor de export 
potențiale;
(v) elaborarea unor contracte-tip 
compatibile cu normele Uniunii pentru 
vânzarea laptelui crud către cumpărători 
sau pentru aprovizionarea distribuitorilor 
și a comercianților cu amănuntul cu 
produse procesate, ținând seama de faptul 
că este necesar să se ofere condiții de 
concurență echitabile și să se evite 
denaturarea pieței;
(vi) comunicarea informațiilor și 
desfășurarea cercetării necesare orientării 
producției în favoarea unor produse mai 
adaptate cerințelor pieței, gusturilor și 
aspirațiilor consumatorilor, în special în 
materie de calitate a produselor și de 
protecție a mediului;
(vii) menținerea și dezvoltarea 
capacității de producție a sectorului 
produselor lactate prin, printre altele, 
promovarea inovării și susținerea 
programelor de cercetare și dezvoltare 
aplicate în vederea exploatării întregului 
potențial al laptelui și al produselor 
lactate, în special pentru a crea produse 
cu valoare adăugată care să fie mai 
atrăgătoare pentru consumatori;
(viii) căutarea unor metode care să 
permită limitarea utilizării produselor 
farmaceutice de uz animal, îmbunătățirea 
gestionării altor furnituri și sporirea 
siguranței alimentare și a sănătății 
animalelor;
(ix) elaborarea unor metode și 
instrumente de îmbunătățire a calității 
produselor în toate stadiile de producție și 
comercializare;
(x) exploatarea potențialului 
agriculturii ecologice și protecția și 
promovarea unei astfel de agriculturi, 
precum și producerea unor produse ce 
beneficiază de o denumire de origine, 
etichete de calitate și indicații geografice; 
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și
(xi) promovarea producției integrate 
sau a altor metode de producție care 
protejează mediul.

[Alineatul (3) și toate punctele sale se 
elimină prin prezentul amendament.]

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/240

Amendamentul 240
Eric Andrieu
în numele Grupului S&D
Anne Sander
în numele Grupului PPE
Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew
Benoît Biteau
în numele Grupului Verts/ALE
Ruža Tomašić
în numele Grupului ECR
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 158

Textul în vigoare Amendamentul

22c. Articolul 158 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 158 „Articolul 158

Recunoașterea organizațiilor 
interprofesionale

Recunoașterea organizațiilor 
interprofesionale

(1) Statele membre pot recunoaște 
organizațiile interprofesionale care depun 
cereri în acest sens, cu condiția ca acestea:

(1) Statele membre pot recunoaște 
organizațiile interprofesionale care depun 
cereri în acest sens, cu condiția ca acestea:

(a) să îndeplinească cerințele prevăzute 
la articolul 157;

(a) să îndeplinească cerințele prevăzute 
la articolul 157;

(b) își desfășoară activitățile în una sau 
mai multe regiuni din teritoriul în cauză;

(b) își desfășoară activitățile în una sau 
mai multe regiuni din teritoriul în cauză;

(c) să reprezinte o cotă importantă din 
activitățile economice menționate la 
articolul 157 alineatul (1) litera (a);

(c) să reprezinte o cotă importantă din 
activitățile economice menționate la 
articolul 157 alineatul (1) litera (a);

(ca) să asigure o reprezentare 
echilibrată a etapelor lanțului de 
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aprovizionare menționate la articolul 157 
alineatul (1) litera (a);

(d) să nu desfășoare ele însele activități 
de producție, procesare sau comercializare, 
cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 
162.

(d) să nu desfășoare ele însele activități 
de producție, procesare sau comercializare, 
cu excepția cazurilor prevăzute la articolul 
162.

(2) Statele membre pot decide că 
organizațiile interprofesionale care au fost 
recunoscute anterior datei de 1 ianuarie 
2014 în baza legislației naționale și care 
îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul 
(1) din prezentul articol sunt considerate 
recunoscute ca organizații interprofesionale 
în conformitate cu articolul 157.

(2) Statele membre pot decide că 
organizațiile interprofesionale care au fost 
recunoscute anterior datei de 1 ianuarie 
2014 în baza legislației naționale și care 
îndeplinesc condițiile stabilite la alineatul 
(1) din prezentul articol sunt considerate 
recunoscute ca organizații interprofesionale 
în conformitate cu articolul 157.

(3) Organizațiile interprofesionale care 
au fost recunoscute anterior datei de 1 
ianuarie 2014 în baza legislației naționale 
și care nu îndeplinesc condițiile stabilite la 
alineatul (1) din prezentul articol își pot 
desfășura în continuare activitatea în 
conformitate cu legislația națională până la 
1 ianuarie 2015.

(3) Organizațiile interprofesionale care 
au fost recunoscute anterior datei de 1 
ianuarie 2014 în baza legislației naționale 
și care nu îndeplinesc condițiile stabilite la 
alineatul (1) din prezentul articol își pot 
desfășura în continuare activitatea în 
conformitate cu legislația națională până la 
1 ianuarie 2015.

(4) Statele membre pot recunoaște 
organizațiile interprofesionale din toate 
sectoarele, existente anterior datei de 1 
ianuarie 2014, fie că au fost recunoscute la 
cerere, fie instituite prin lege, chiar dacă nu 
îndeplinesc condiția prevăzută la articolul 
157 alineatul (1) litera (b) sau la articolul 
157 alineatul (3) litera (b).

(4) Statele membre pot recunoaște 
organizațiile interprofesionale din toate 
sectoarele, existente anterior datei de 1 
ianuarie 2014, fie că au fost recunoscute la 
cerere, fie instituite prin lege, chiar dacă nu 
îndeplinesc condiția prevăzută la articolul 
157 alineatul (1) litera (b) sau la articolul 
157 alineatul (3) litera (b).

(5) Atunci când recunosc o organizație 
interprofesională în conformitate cu 
alineatul (1) sau (2), statele membre:

(5) Atunci când recunosc o organizație 
interprofesională în conformitate cu 
alineatul (1) sau (2), statele membre:

(a) decid cu privire la acordarea 
recunoașterii în termen de patru luni de la 
depunerea unei cereri însoțite de toate 
documentele justificative relevante; această 
cerere se depune în statul membru în care 
își are sediul organizația;

(a) decid cu privire la acordarea 
recunoașterii în termen de patru luni de la 
depunerea unei cereri însoțite de toate 
documentele justificative relevante; această 
cerere se depune în statul membru în care 
își are sediul organizația;

(b) efectuează la intervale stabilite de 
ele controale pentru a se asigura că 
organizațiile interprofesionale recunoscute 
respectă condițiile legate de recunoașterea 
lor;

(b) efectuează la intervale stabilite de 
ele controale pentru a se asigura că 
organizațiile interprofesionale recunoscute 
respectă condițiile legate de recunoașterea 
lor;

(c) aplică acestor organizații, în caz de (c) aplică acestor organizații, în caz de 
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nerespectare a măsurilor prevăzute în 
prezentul capitol sau de nereguli privind 
aplicarea acestora, sancțiunile aplicabile și 
stabilite de acestea și decid, dacă este 
necesar, dacă recunoașterea ar trebui să fie 
retrasă;

nerespectare a măsurilor prevăzute în 
prezentul capitol sau de nereguli privind 
aplicarea acestora, sancțiunile aplicabile și 
stabilite de acestea și decid, dacă este 
necesar, dacă recunoașterea ar trebui să fie 
retrasă;

(d) retrag recunoașterea dacă cerințele 
și condițiile de recunoaștere prevăzute la 
prezentul articol nu mai sunt îndeplinite;

(d) retrag recunoașterea dacă cerințele 
și condițiile de recunoaștere prevăzute la 
prezentul articol nu mai sunt îndeplinite;

(e) informează Comisia anual, până la 
data de 31 martie, cu privire la orice 
decizie de acordare, respingere sau 
retragere a recunoașterii, care a fost 
adoptată în anul calendaristic anterior.

(e) informează Comisia anual, până la 
data de 31 martie, cu privire la orice 
decizie de acordare, respingere sau 
retragere a recunoașterii, care a fost 
adoptată în anul calendaristic anterior.”

Or. en
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Amendamentul 241
Eric Andrieu
în numele Grupului S&D
Anne Sander
în numele Grupului PPE
Jérémy Decerle
în numele Grupului Renew
Ruža Tomašić
în numele Grupului ECR
Petros Kokkalis
în numele Grupului GUE/NGL

Raport A8-0198/2019
Eric Andrieu
Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 163 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

22d. Se introduce următorul articol:
„Articolul 163a
Recunoașterea organizațiilor 
interprofesionale din sectorul vitivinicol
(1) La cerere, statele membre pot 
recunoaște organizații interprofesionale 
la nivel național sau la nivelul unei zone 
de producție, pentru produsele din 
sectorul vitivinicol, dacă aceste 
organizații:
(a) sunt constituite din reprezentanți 
ai activităților economice legate de 
producție și de cel puțin una dintre 
următoarele etape ale lanțului de 
aprovizionare: procesarea sau 
comercializarea - inclusiv distribuirea - 
produselor;
(b) îndeplinesc cerințele prevăzute la 
articolul 157 literele (b) și (c);
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În cazul produselor cu denumire de 
origine protejată sau cu indicație 
geografică protejată recunoscute în 
temeiul dreptului Uniunii, reprezentanții 
activităților economice menționați la 
primul paragraf litera (a) pot include 
solicitanți în sensul articolului 95.
(2) Atunci când statele membre recurg 
la opțiunea de a recunoaște organizații 
interprofesionale în sectorul vitivinicol în 
conformitate cu alineatul (1) de la 
prezentul articol, articolul 158 se aplică 
mutatis mutandis.”

Or. en


