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14.10.2020 A8-0198/249

Amendamentul 249
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 26 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 223

Textul în vigoare Amendamentul

(26d) Articolul 223 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 223 „Articolul 223

Cerințe în materie de comunicare Cerințe în materie de comunicare

1. În scopul aplicării prezentului 
regulament, pentru a monitoriza, analiza și 
gestiona piața produselor agricole, pentru a 
asigura transparența pieței, buna 
funcționare a măsurilor PAC, pentru a 
verifica, controla, monitoriza, evalua și 
audita măsurile din cadrul PAC, cu 
respectarea cerințelor stabilite în acordurile 
internaționale care au fost încheiate în 
conformitate cu TFUE, inclusiv a 
cerințelor de notificare în temeiul acestor 
acorduri, Comisia poate adopta, în 
conformitate cu procedura menționată la 
alineatul (2), măsurile necesare privind 
comunicările care trebuie efectuate de 
întreprinderi, de statele membre și de țări 

1. În scopul aplicării prezentului 
regulament, pentru a monitoriza, analiza și 
gestiona piața produselor agricole, pentru a 
asigura transparența pieței, buna 
funcționare a măsurilor PAC, pentru a 
verifica, controla, monitoriza, evalua și 
audita măsurile din cadrul PAC, cu 
respectarea cerințelor stabilite în acordurile 
internaționale care au fost încheiate în 
conformitate cu TFUE, inclusiv a 
cerințelor de notificare în temeiul acestor 
acorduri, Comisia poate adopta, în 
conformitate cu procedura menționată la 
alineatul (2), măsurile necesare privind 
comunicările care trebuie efectuate de 
întreprinderi, de statele membre și de țări 
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terțe. Atunci când face acest lucru, Comisia 
ia în considerare necesarul de date și de 
sinergiile dintre posibilele surse de date.

terțe. Atunci când face acest lucru, Comisia 
ia în considerare necesarul de date și de 
sinergiile dintre posibilele surse de date.

Informațiile obținute pot fi transmise sau 
puse la dispoziția organizațiilor 
internaționale și a autorităților competente 
din țările terțe și pot fi făcute publice, sub 
rezerva protecției datelor cu caracter 
personal și a interesului legitim al 
întreprinderilor în protecția secretelor lor 
de afaceri, inclusiv prețurile.

Informațiile obținute pot fi transmise sau 
puse la dispoziția organizațiilor 
internaționale, a autorităților europene și 
naționale pentru piața financiară și a 
autorităților competente din țările terțe și 
pot fi făcute publice, sub rezerva protecției 
datelor cu caracter personal și a interesului 
legitim al întreprinderilor în protecția 
secretelor lor de afaceri, inclusiv prețurile.

Pentru a asigura o mai mare transparență 
pe piețele produselor agricole și, în special 
pe piețele instrumentelor derivate ale 
materiilor prime agricole, Comisia, prin 
intermediul OCP, cooperează cu 
autoritățile naționale pentru piață 
financiară care sunt responsabile, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
596/2014 (Regulamentul privind abuzul 
de piață) și cu Directiva 2014/57/UE 
(Directiva privind abuzul de piață), cu 
supravegherea și controlul instrumentelor 
financiare derivate pentru materiile prime 
agricole, pentru ca acestea să își 
îndeplinească sarcinile în mod 
corespunzător.

2. Pentru a asigura integritatea 
sistemelor de informare și autenticitatea și 
lizibilitatea documentelor și datelor 
aferente transmise, Comisia este 
împuternicită să adopte, în conformitate cu 
articolul 227, acte delegate prin care se 
stabilesc:

2. Pentru a asigura integritatea 
sistemelor de informare și autenticitatea și 
lizibilitatea documentelor și datelor 
aferente transmise, Comisia este 
împuternicită să adopte, în conformitate cu 
articolul 227, acte delegate prin care se 
stabilesc:

(a) natura și tipul informațiilor care 
trebuie notificate;

(a) natura și tipul informațiilor care 
trebuie notificate;

(b) categoriile de date care trebuie 
prelucrate, perioadele maxime de păstrare 
și scopul prelucrării, în special în cazul 
publicării acestor date și al transferului lor 
către țări terțe;

(b) categoriile de date care trebuie 
prelucrate, perioadele maxime de păstrare 
și scopul prelucrării, în special în cazul 
publicării acestor date și al transferului lor 
către țări terțe;

(c) drepturile de acces la informațiile 
sau sistemele de informare puse la 
dispoziție;

(c) drepturile de acces la informațiile 
sau sistemele de informare puse la 
dispoziție;
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(d) condițiile de publicare a informațiilor. (d) condițiile de publicare a informațiilor.

2a. Pentru a asigura un nivel adecvat 
de transparență a pieței și pentru 
respectarea secretului comercial, Comisia 
poate adopta, conform procedurii 
menționate la alineatul (2), măsuri care 
impun actorilor de pe piețele cu un grad 
foarte scăzut de transparență să își 
efectueze tranzacțiile prin intermediul 
unei platforme electronice de schimb.

3. Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare prin care se stabilesc dispozițiile 
necesare pentru aplicarea prezentului 
articol, inclusiv:

3. Comisia adoptă acte de punere în 
aplicare prin care se stabilesc dispozițiile 
necesare pentru aplicarea prezentului 
articol, inclusiv:

(a) metodele de notificare; (a) metodele de notificare;

(b) norme privind informațiile care 
trebuie notificate;

(b) norme privind informațiile care 
trebuie notificate;

(c) dispoziții privind gestionarea 
informațiilor care trebuie notificate, 
precum și privind conținutul, forma, 
calendarul, frecvența și termenele de 
notificare;

(c) dispoziții privind gestionarea 
informațiilor care trebuie notificate, 
precum și privind conținutul, forma, 
calendarul, frecvența și termenele de 
notificare;

(d) dispozițiile pentru transmiterea sau 
punerea la dispoziția statelor membre, a 
organizațiilor internaționale, a autorităților 
competente din țări terțe sau a publicului a 
informațiilor și a documentelor, sub 
rezerva protecției datelor cu caracter 
personal și a interesului legitim al 
întreprinderilor în protecția secretelor lor 
de afaceri.

(d) dispozițiile pentru transmiterea sau 
punerea la dispoziția statelor membre, a 
organizațiilor internaționale, a autorităților 
competente din țări terțe sau a publicului a 
informațiilor și a documentelor, sub 
rezerva protecției datelor cu caracter 
personal și a interesului legitim al 
întreprinderilor în protecția secretelor lor 
de afaceri.

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 229 
alineatul (2).

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 229 
alineatul (2).”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/250

Amendamentul 250
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 28 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa I – Partea XXXIII a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) În anexa I, se inserează 
următoarea parte:
„PARTEA XXIIIa
Produse obținute prin genetica animală
01012100 - Cai reproducători de rasă 
pură
010221 - Animale domestice din specia 
bovine reproducătoare de rasă pură
01022110 - Animale domestice din specia 
bovine reproducătoare de rasă pură 
(juninci)
01022190 - Animale domestice din specia 
bovine– reproducătoare de rasă pură 
(altele decât 01012110 și 01012130)
01023100 - Bivoli reproducători de rasă 
pură
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01029020 - Animale vii din specia bovine 
– reproducătoare de rasă pură, altele 
decât 010221 și 01023100
01031000 - Animale vii din specia porcină 
reproducătoare de rasă pură
01041010 - Animale vii din specia ovine – 
reproducătoare de rasă pură
01051111 - Găini de selecție din specia 
Gallus domesticus Găini de selecție și de 
reproducție de rase ouătoare
01051119 - Găini de selecție din specia 
Gallus domesticus Găini de selecție și de 
reproducție, altele decât 01051111
010641 – Albine matcă vii de rasă pură 
din specia Apis Mellifera
04071100 - Ouă fecundate pentru 
incubație, de găini din specia Gallus 
domesticus
040719 - Ouă fecundate pentru incubație, 
altele decât 04071100
04071911 - Ouă fecundate pentru 
incubație, de curci sau de gâște
04071919 - Ouă fecundate pentru 
incubație, de găini, altele decât cele din 
specia Gallus domesticus și altele decât 
cele de curci sau de gâște
04071990 - Ouă fecundate pentru 
incubație, altele decât cele de găini
05111000 - Material seminal de bovine
05119985 - Produse de origine animală, 
nedenumite și necuprinse în altă parte, 
altele decât 05111000 (în special material 
seminal de mamifere, altele decât 
bovinele, ovule și embrioni de mamifere)”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/251

Amendamentul 251
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 2
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 5 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 5 „Articolul 5
Cerințe privind denumirile de origine și 
indicațiile geografice

Cerințe privind denumirile de origine și 
indicațiile geografice

1. În sensul prezentului regulament, 
„denumire de origine” este o denumire care 
identifică un produs:

1. În sensul prezentului regulament, 
„denumire de origine” este o denumire care 
identifică un produs:

(a) originar dintr-un anumit loc, 
regiune sau, în cazuri excepționale, țară;

(a) originar dintr-un anumit loc, 
regiune sau, în cazuri excepționale, țară, 
sau un nume folosit în mod tradițional 
într-un anumit loc;

(b) a cărui calitate sau ale cărui 
caracteristici se datorează în principal sau 
exclusiv unui anumit mediu geografic cu 
factori naturali și umani proprii; și

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

(c) ale cărui etape de producție se (c) ale cărui etape de producție se 
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desfășoară, toate, în zona geografică 
delimitată.

desfășoară, toate, în zona geografică 
delimitată.

2. În sensul prezentului regulament, 
„indicație geografică” este o denumire care 
identifică un produs:

2. În sensul prezentului regulament, 
„indicație geografică” este o denumire care 
identifică un produs:

(a) originar dintr-un anumit loc, 
regiune sau țară;

(a) originar dintr-un anumit loc, 
regiune sau țară, sau un nume folosit în 
mod tradițional într-un anumit loc;

(b) în cazul căruia o anumită calitate, 
reputație sau o altă caracteristică poate fi 
atribuită în principal originii geografice a 
produsului; și

(b) în cazul căruia o anumită calitate, 
reputație sau o altă caracteristică poate fi 
atribuită în principal originii geografice a 
produsului; și

(c) atunci când cel puțin una dintre 
etapele de producție se desfășoară în zona 
geografică delimitată.

(c) atunci când cel puțin una dintre 
etapele de producție se desfășoară în zona 
geografică delimitată.

3. Fără a aduce atingere alineatului 
(1), anumite denumiri sunt asimilate 
denumirilor de origine, chiar dacă materiile 
prime ale produselor în cauză provin dintr-
o zonă geografică mai mare decât sau 
diferită de zona geografică delimitată, cu 
condiția ca:

3. Fără a aduce atingere alineatului 
(1), anumite denumiri sunt asimilate 
denumirilor de origine, chiar dacă materiile 
prime ale produselor în cauză provin dintr-
o zonă geografică mai mare decât sau 
diferită de zona geografică delimitată, cu 
condiția ca:

(a) zona de producție a materiilor 
prime să fie delimitată;

(a) zona de producție a materiilor 
prime să fie delimitată;

(b) să existe condiții speciale pentru 
producția materiilor prime;

(b) să existe condiții speciale pentru 
producția materiilor prime;

(c) să existe măsuri de control care să 
asigure îndeplinirea condițiilor menționate 
la litera (b);  și

(c) să existe măsuri de control care să 
asigure îndeplinirea condițiilor menționate 
la litera (b); și

(d) denumirile de origine respective au 
fost recunoscute ca atare în țara de origine 
înainte de 1 mai 2004.

(d) denumirile de origine respective au 
fost recunoscute ca atare în țara de origine 
înainte de 1 mai 2004.

Numai animalele vii, carnea și laptele pot 
fi considerate materii prime în sensul 
prezentului alineat.

Numai animalele vii, carnea și laptele pot 
fi considerate materii prime în sensul 
prezentului alineat.

4. Pentru a ține seama de caracterul 
specific al producției produselor de origine 
animală, Comisia este împuternicită să 
adopte, în conformitate cu articolul 56, acte 
delegate privind restricțiile și derogările cu 
privire la sursele de hrană pentru animale 
în cazul denumirii de origine.

4. Pentru a ține seama de caracterul 
specific al producției produselor de origine 
animală, Comisia este împuternicită să 
adopte, în conformitate cu articolul 56, acte 
delegate privind restricțiile și derogările cu 
privire la sursele de hrană pentru animale 
în cazul denumirii de origine.

În plus, pentru a ține seama de caracterul În plus, pentru a ține seama de caracterul 
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specific al anumitor produse sau zone, 
Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 56, acte delegate 
privind restricțiile și derogările cu privire 
la sacrificarea animalelor vii sau la 
proveniența materiilor prime.

specific al anumitor produse sau zone, 
Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 56, acte delegate 
privind restricțiile și derogările cu privire 
la sacrificarea animalelor vii sau la 
proveniența materiilor prime.

Aceste restricții sau derogări țin seama, pe 
baza unor criterii obiective, de calitate sau 
de utilizare, precum și de cunoștințele 
recunoscute sau de factorii naturali.

Aceste restricții sau derogări țin seama, pe 
baza unor criterii obiective, de calitate sau 
de utilizare, precum și de cunoștințele 
recunoscute sau de factorii naturali.”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/252

Amendamentul 252
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
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Articolul 7 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 7 „Articolul 7
Caiet de sarcini Caiet de sarcini

1. O denumire de origine protejată sau 
o indicație geografică protejată trebuie să 
fie conformă cu un caiet de sarcini care să 
includă cel puțin:

1. O denumire de origine protejată sau 
o indicație geografică protejată trebuie să 
fie conformă cu un caiet de sarcini care să 
includă cel puțin:

(a) denumirea care urmează a fi 
protejată ca denumire de origine sau 
indicație geografică, astfel cum este 
folosită în limbajul comercial sau în 
limbajul comun, și numai în limbile care 
sunt sau au fost folosite în mod tradițional 
în descrierea unui produs specific în zona 
geografică delimitată;

(a) denumirea care urmează a fi 
protejată ca denumire de origine sau 
indicație geografică, astfel cum este 
folosită în limbajul comercial sau în 
limbajul comun, și numai în limbile care 
sunt sau au fost folosite în mod tradițional 
în descrierea unui produs specific în zona 
geografică delimitată;

(b) descrierea produsului, inclusiv 
materiile prime, dacă este cazul, precum și 

(b) descrierea produsului, inclusiv 
materiile prime, dacă este cazul, precum și 
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principalele caracteristici fizice, chimice, 
microbiologice sau organoleptice ale 
produsului;

principalele caracteristici fizice, chimice, 
microbiologice sau organoleptice ale 
produsului;

(c) definirea zonei geografice 
delimitate cu privire la legătura menționată 
la litera (f) punctul (i) sau punctul (ii) de la 
prezentul alineat și, dacă este cazul, detalii 
care să indice respectarea condițiilor 
prevăzute la articolul 5 alineatul (3);

(c) definirea zonei geografice 
delimitate cu privire la legătura menționată 
la litera (f) punctul (i) sau punctul (ii) de la 
prezentul alineat și, dacă este cazul, detalii 
care să indice respectarea condițiilor 
prevăzute la articolul 5 alineatul (3);

(d) dovada faptului că produsul este 
originar din zona geografică delimitată 
menționată la articolul 5 alineatele (1) sau 
(2);

(d) elemente de trasabilitate care 
atestă că produsul este originar din zona 
geografică delimitată menționată la 
articolul 5 alineatele (1) și (2);

(e) descrierea metodei de obținere a 
produsului și, după caz, a metodelor locale 
autentice și invariabile, precum și a 
informațiilor legate de ambalare, atunci 
când grupul solicitant stabilește și oferă o 
justificare suficientă, specifică produsului, 
pentru care ambalarea trebuie să aibă loc în 
zona geografică delimitată în scopul de a 
păstra calitatea, de a garanta originea sau 
de a asigura controlul, ținând seama de 
legislația Uniunii, în special de legislația 
privind libera circulație a mărfurilor și 
libera furnizare a serviciilor;

(e) descrierea metodei de obținere a 
produsului și, după caz, a contribuției sale 
la dezvoltarea sustenabilă, a metodelor 
locale autentice și invariabile, precum și a 
informațiilor legate de ambalare, atunci 
când grupul solicitant stabilește și oferă o 
justificare suficientă, specifică produsului, 
pentru care ambalarea trebuie să aibă loc în 
zona geografică delimitată în scopul de a 
păstra calitatea, de a garanta originea sau 
de a asigura controlul, ținând seama de 
legislația Uniunii, în special de legislația 
privind libera circulație a mărfurilor și 
libera furnizare a serviciilor;

(f) elemente care să stabilească: (f) elemente care să stabilească:

(i) legătura dintre calitatea sau 
caracteristicile produsului și mediul 
geografic menționat la articolul 5 alineatul 
(1); sau

(i) în ceea ce privește o denumire de 
origine protejată, legătura dintre calitatea 
sau caracteristicile produsului și mediul 
geografic menționat la articolul 5 alineatul 
(1); sau

(ii) după caz, legătura dintre o anumită 
calitate, reputația sau o altă caracteristică a 
produsului și originea geografică 
menționată la articolul 5 alineatul (2);

(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 5 
alineatul (2);

(g) numele și adresa autorităților sau, 
dacă sunt disponibile, numele și adresa 
organismelor care verifică respectarea 
dispozițiilor caietului de sarcini, în temeiul 
articolului 37, precum și sarcinile precise 
ale acestora;

(g) numele și adresa autorităților sau, 
dacă sunt disponibile, numele și adresa 
organismelor care verifică respectarea 
dispozițiilor caietului de sarcini, în temeiul 
articolului 37, precum și sarcinile precise 
ale acestora;
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(h) orice normă specifică de etichetare 
a produsului în cauză.

(h) orice normă specifică de etichetare 
a produsului în cauză.

2. Pentru a garanta caracterul relevant 
și succint al informațiilor conținute în 
caietul de sarcini, Comisia este 
împuternicită să adopte, în conformitate cu 
articolul 56, acte delegate de stabilire a 
unor norme care limitează informațiile 
incluse în caietul de sarcini menționat la 
alineatul (1) al prezentului articol, atunci 
când această limitare este necesară pentru a 
evita cererile de înregistrare excesiv de 
voluminoase.

2. Pentru a garanta caracterul relevant 
și succint al informațiilor conținute în 
caietul de sarcini, Comisia este 
împuternicită să adopte, în conformitate cu 
articolul 56, acte delegate de stabilire a 
unor norme care limitează informațiile 
incluse în caietul de sarcini menționat la 
alineatul (1) al prezentului articol, atunci 
când această limitare este necesară pentru a 
evita cererile de înregistrare excesiv de 
voluminoase.

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare de stabilire a unor norme privind 
forma caietului de sarcini. Actele de punere 
în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 57 alineatul (2).

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare de stabilire a unor norme privind 
forma caietului de sarcini. Actele de punere 
în aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 57 alineatul (2).”

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/253

Amendamentul 253
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 5
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 13

Textul în vigoare Amendamentul

(5) Articolul 13 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 13 „Articolul 13

Protecție Protecție

1. Denumirile înregistrate sunt 
protejate împotriva:

1. Denumirile înregistrate sunt 
protejate împotriva:

(a) oricărei utilizări comerciale directe 
sau indirecte a unei denumiri înregistrate 
pentru produse care nu sunt acoperite de 
înregistrare, în cazul în care produsele 
respective sunt comparabile cu cele 
înregistrate sub denumirea respectivă sau 
în cazul în care printr-o astfel de utilizare 
se exploatează reputația denumirii 
protejate, inclusiv atunci când produsele 
respective sunt folosite ca ingrediente;

(a) oricărei utilizări comerciale directe 
sau indirecte a unei denumiri înregistrate 
pentru produse care nu sunt acoperite de 
înregistrare, în cazul în care produsele 
respective sunt comparabile cu cele 
înregistrate sub denumirea respectivă sau 
în cazul în care printr-o astfel de utilizare 
se exploatează, se slăbește sau se diluează 
reputația denumirii protejate, inclusiv 
atunci când produsele respective sunt 
folosite ca ingrediente;

(b) oricărei utilizări abuzive, imitări (b) oricărei utilizări abuzive, imitări 
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sau evocări, chiar dacă adevărata origine a 
produselor sau a serviciilor este indicată 
sau dacă denumirea protejată este tradusă 
sau însoțită de cuvinte precum „gen”, „tip”, 
„metodă”, „așa cum se prepară la/în”, 
„imitație” sau alte cuvinte similare, 
inclusiv atunci când produsele respective 
sunt folosite ca ingrediente;

sau evocări, chiar dacă adevărata origine a 
produselor sau a serviciilor este indicată 
sau dacă denumirea protejată este tradusă 
sau însoțită de cuvinte precum „gen”, „tip”, 
„metodă”, „așa cum se prepară la/în”, 
„imitație” sau alte cuvinte similare, 
inclusiv atunci când produsele respective 
sunt folosite ca ingrediente;

(c) oricărei mențiuni false sau 
înșelătoare privind proveniența, originea, 
natura sau calitățile esențiale ale 
produsului, care apare pe partea interioară 
sau exterioară a ambalajului, în materialul 
publicitar sau documentele referitoare la 
produsul în cauză, precum și împotriva 
ambalării produsului într-un ambalaj de 
natură să creeze o impresie eronată cu 
privire la originea acestuia;

(c) oricărei mențiuni false sau 
înșelătoare privind proveniența, originea, 
natura sau calitățile esențiale ale 
produsului, care apare pe partea interioară 
sau exterioară a ambalajului, în materialul 
publicitar sau documentele referitoare la 
produsul în cauză, precum și împotriva 
ambalării produsului într-un ambalaj de 
natură să creeze o impresie eronată cu 
privire la originea acestuia;

(d) oricărei alte practici de natură să 
inducă în eroare consumatorul cu privire la 
adevărata origine a produsului.

(d) oricărei alte practici de natură să 
inducă în eroare consumatorul cu privire la 
adevărata origine a produsului;
(da) oricărei înregistrări, cu rea-
credință, privind un nume de domeniu 
similar sau care ar putea conduce la 
confundarea, integrală sau parțială, cu o 
denumire protejată;

În cazul în care o denumire de origine 
protejată sau o indicație geografică 
protejată include denumirea unui produs 
care este considerată a fi generică, 
utilizarea denumirii generice respective nu 
se consideră a fi contrară dispozițiilor 
primului paragraf literele (a) sau (b).

În cazul în care o denumire de origine 
protejată sau o indicație geografică 
protejată include denumirea unui produs 
care este considerată a fi generică, 
utilizarea denumirii generice respective nu 
se consideră a fi contrară dispozițiilor 
primului paragraf literele (a) sau (b).

2. Denumirile de origine protejate și 
indicațiile geografice protejate nu devin 
generice.

2. Denumirile de origine protejate și 
indicațiile geografice protejate nu devin 
generice.

3. Statele membre adoptă măsurile 
administrative și juridice corespunzătoare 
pentru a preveni sau opri utilizarea ilegală 
a denumirilor de origine protejate și a 
indicațiilor geografice protejate menționate 
la alineatul (1), produse sau comercializate 
în statul membru respectiv.

3. Statele membre adoptă măsurile 
administrative și juridice corespunzătoare 
pentru a preveni sau opri utilizarea ilegală 
a denumirilor de origine protejate și a 
indicațiilor geografice protejate menționate 
la alineatul (1), produse sau comercializate 
în statul membru respectiv.

3a. Protecția menționată la alineatul 
(1) de la prezentul articol se aplică, de 
asemenea, în ceea ce privește mărfurile 
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aflate în tranzit în sensul articolului 3 
punctul 44 din Regulamentul (UE) nr. 
2017/625 care intră pe teritoriul vamal al 
Uniunii fără să fie puse în liberă 
circulație pe teritoriul vamal al Uniunii și 
în ceea ce privește produsele vândute prin 
intermediul unui mijloc de comunicare la 
distanță.

În acest scop, statele membre desemnează 
autoritățile responsabile cu luarea acestor 
măsuri, în conformitate cu procedurile 
stabilite de fiecare stat membru.

În acest scop, statele membre desemnează 
autoritățile responsabile cu luarea acestor 
măsuri, în conformitate cu procedurile 
stabilite de fiecare stat membru.

Autoritățile respective oferă garanții 
corespunzătoare de obiectivitate și 
imparțialitate și au la dispoziție personal 
calificat și resursele necesare pentru 
îndeplinirea funcțiilor lor.

Autoritățile respective oferă garanții 
corespunzătoare de obiectivitate și 
imparțialitate și au la dispoziție personal 
calificat și resursele necesare pentru 
îndeplinirea funcțiilor lor.”

Or. en


