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Anne Sander
în numele Grupului PPE

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 78

Textul în vigoare Amendamentul

(5a) Articolul 78 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 78 „Articolul 78

Definiții, denumiri și denumiri comerciale 
pentru anumite sectoare și produse

Definiții, denumiri și denumiri comerciale 
pentru anumite sectoare și produse

1. În plus, în cazul în care acest lucru 
este relevant pentru standardele de 
comercializare aplicabile, definițiile, 
denumirile și denumirile comerciale 
prevăzute în anexa VII se aplică 
următoarelor sectoare sau produse:

1. În plus, în cazul în care acest lucru 
este relevant pentru standardele de 
comercializare aplicabile, definițiile, 
denumirile și denumirile comerciale 
prevăzute în anexa VII se aplică 
următoarelor sectoare sau produse:

(a) carne de vită și de mânzat; (a) carne de vită și de mânzat;

(b) vin; (b) vin;

(c) lapte și produse lactate destinate 
consumului uman;

(c) lapte și produse lactate destinate 
consumului uman;

(d) carne de pasăre; (d) carne de pasăre;

(e) ouă; (e) ouă;

(f) materii grase tartinabile destinate 
consumului uman; și

(f) materii grase tartinabile destinate 
consumului uman;

(g) ulei de măsline și măsline de masă. (g) ulei de măsline și măsline de masă;
(h) carne de porc;
(i) carne de oaie;
(j) carne de capră;
(k) carne de cal și
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(l) carne de iepure.
2. Definițiile, denumirile sau 
denumirile comerciale prevăzute în anexa 
VII pot fi utilizate în Uniune numai pentru 
comercializarea unui produs care este 
conform cerințelor corespunzătoare 
stabilite în anexa respectivă.

2. Definițiile, denumirile sau 
denumirile comerciale prevăzute în anexa 
VII pot fi utilizate în Uniune numai pentru 
comercializarea și promovarea unui produs 
care este conform cerințelor 
corespunzătoare stabilite în anexa 
respectivă. Anexa VII poate prescrie 
condițiile în care sunt protejate aceste 
denumiri sau denumiri comerciale, în 
momentul comercializării sau al 
promovării lor, împotriva utilizărilor 
comerciale, utilizărilor abuzive, imitațiilor 
sau evocărilor ilegale.

3. Comisia este împuternicită să 
adopte, în conformitate cu articolul 227, 
acte delegate cu privire la modificări, 
derogări sau excepții de la definițiile și 
denumirile comerciale prevăzute în anexa 
VII. Actele delegate respective se limitează 
strict la nevoi demonstrate rezultate din 
evoluția cererii consumatorilor, din 
progresele tehnologice sau la necesitatea de 
inovare în materie de produse.

3. Comisia este împuternicită să 
adopte, în conformitate cu articolul 227, 
acte delegate cu privire la modificări, 
derogări sau excepții de la definițiile și 
denumirile comerciale prevăzute în anexa 
VII, pe lângă cele prevăzute în partea Ia. 
Actele delegate respective se limitează 
strict la nevoi demonstrate rezultate din 
evoluția cererii consumatorilor, din 
progresele tehnologice sau la necesitatea de 
inovare în materie de produse.

4. Pentru a asigura faptul că operatorii 
și statele membre înțeleg în mod clar și 
corespunzător definițiile și denumirile 
comerciale prevăzute în anexa VII, 
Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 227, acte delegate 
cu privire la norme referitoare la precizarea 
și aplicarea acestora.

4. Pentru a asigura faptul că operatorii 
și statele membre înțeleg în mod clar și 
corespunzător definițiile și denumirile 
comerciale prevăzute în anexa VII, 
Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 227, acte delegate 
cu privire la norme referitoare la precizarea 
și aplicarea acestora.

4a. Pentru a asigura transparența 
pieței, a răspunde așteptărilor 
consumatorilor și a ține seama de evoluția 
pieței cărnii, Comisia este împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 227 pentru a completa partea Ia 
din anexa VII, specificând denumirile și 
denumirile comerciale de carne, carne 
tranșată și produse din carne rezervate 
exclusiv pentru părțile comestibile ale 
animalelor și produsele care conțin carne, 
în conformitate cu normele prevăzute în 
acest sens în partea respectivă a anexei 
VII.
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5. Pentru a lua în considerare 
așteptările consumatorilor și evoluția pieței 
produselor lactate, Comisia este 
împuternicită să adopte, în conformitate cu 
articolul 227, acte delegate prin care se 
precizează produsele lactate în cazul cărora 
trebuie să se declare specia de animale de 
la care provine laptele, dacă nu provine de 
la specii bovine, și prin care să se 
stabilească normele necesare.

5. Pentru a lua în considerare 
așteptările consumatorilor și evoluția pieței 
produselor lactate, Comisia este 
împuternicită să adopte, în conformitate cu 
articolul 227, acte delegate prin care se 
precizează produsele lactate în cazul cărora 
trebuie să se declare specia de animale de 
la care provine laptele, dacă nu provine de 
la specii bovine, și prin care să se 
stabilească normele necesare.”

Or. en

Justificare

Acest amendament urmărește să extindă domeniul de aplicare al standardelor de 
comercializare (definiție, denumiri și denumiri comerciale) și să ofere Comisiei posibilitatea 
de a adopta acte delegate pentru a completa partea Ia din anexa VII, specificând denumirile 
și denumirile comerciale de carne, carne tranșată și produse din carne rezervate exclusiv 
pentru părțile comestibile ale animalelor și produsele care conțin carne, în conformitate cu 
normele prevăzute în acest sens în partea respectivă a anexei VII.
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Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 103

Textul în vigoare Amendamentul

(14a) Articolul 103 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 103 „Articolul 103

Protecție Protecție

1. O denumire de origine protejată și o 
indicație geografică protejată pot fi 
utilizate de orice operator care 
comercializează un vin produs în 
conformitate cu caietul de sarcini 
corespunzător.

1. O denumire de origine protejată și o 
indicație geografică protejată pot fi 
utilizate de orice operator care 
comercializează un vin produs în 
conformitate cu caietul de sarcini 
corespunzător.

2. O denumire de origine protejată și o 
indicație geografică protejată, precum și 
vinul care utilizează denumirea protejată în 
conformitate cu caietul de sarcini sunt 
protejate împotriva:

2. O denumire de origine protejată și o 
indicație geografică protejată, precum și 
vinul care utilizează denumirea protejată în 
conformitate cu caietul de sarcini sunt 
protejate împotriva:

(a) oricărei utilizări comerciale directe 
sau indirecte a denumirii protejate 
respective:

(a) oricărei utilizări comerciale directe 
sau indirecte a denumirii protejate 
respective:

(i) de produse comparabile care nu 
sunt conforme cu caietul de sarcini pentru 
denumirea protejată; sau

(i) de produse comparabile care nu 
sunt conforme cu caietul de sarcini pentru 
denumirea protejată; sau

(ii) în măsura în care această utilizare 
exploatează reputația unei denumiri de 
origine protejate sau a unei indicații 

(ii) în măsura în care această utilizare 
exploatează, diminuează sau diluează 
reputația unei denumiri de origine protejate 
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geografice protejate. sau a unei indicații geografice protejate, 
inclusiv atunci când o denumire 
înregistrată este utilizată ca ingredient;

(b) utilizării abuzive, imitării sau 
evocării, chiar dacă originea adevărată a 
produsului sau a serviciului este indicată 
sau dacă denumirea protejată este tradusă, 
transcrisă sau transliterată ori este însoțită 
de expresii, precum „stil”, „tip”, „metodă”, 
„manieră”, „imitație”, „gust”, „similar” sau 
altele asemănătoare;

(b) utilizării abuzive, imitării sau 
evocării, chiar dacă originea adevărată a 
produsului sau a serviciului este indicată 
sau dacă denumirea protejată este tradusă, 
transcrisă sau transliterată ori este însoțită 
de expresii precum „stil”, „tip”, „metodă”, 
„manieră”, „imitație”, „gust”, „similar” sau 
altele asemănătoare, inclusiv atunci când 
aceste denumiri înregistrate sunt utilizate 
ca ingrediente;

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

(c) oricărei indicații false sau 
înșelătoare privind proveniența, originea, 
natura sau calitățile esențiale ale 
produsului, care figurează pe partea 
interioară sau exterioară a ambalajului, în 
materialul publicitar sau în documentele 
referitoare la produsul vinicol respectiv, 
precum și împotriva ambalării produsului 
într-un recipient de natură să creeze o 
impresie greșită 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 indicații, cu rea-credință, 
a unui nume de domeniu similar sau care 
ar putea conduce la confuzia, integrală 
sau parțială, cu o denumire protejată.

3. Denumirile de origine protejate și 
indicațiile geografice protejate nu devin 
generice în Uniune în sensul articolului 
101 alineatul (1).

3. Denumirile de origine protejate și 
indicațiile geografice protejate nu devin 
generice în Uniune în sensul articolului 
101 alineatul (1).

3a. Protecția menționată la alineatul 
(2) se aplică, de asemenea, în ceea ce 
privește mărfurile 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 comerțului electronic în 
Uniune.
3b. În cazul în care zona geografică a 
unui vin care beneficiază de o denumire 
de origine protejată este acoperită de o 
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altă denumire de origine protejată a cărei 
zonă geografică este mai extinsă, statele 
membre pot stabili condițiile în care 
vinurile în cauză pot beneficia de această 
altă denumire de origine protejată. Aceste 
condiții trebuie incluse în caietul de 
sarcini al vinurilor în cauză.”

Or. en

Justificare

Acest amendament are scopul de a reglementa o practică potrivit căreia vinurile care 
beneficiază de DOP și IGP a căror zonă geografică este acoperită de o zonă geografică mai 
extinsă a unei alte DOP sau IGP pot beneficia de cealaltă DOP sau IGP sau pot fi amestecate 
cu vinurile din respectiva DOP sau IGP. Statele membre ar trebui să stabilească condițiile în 
care este permisă această practică. Aceste condiții ar trebui incluse în caietul de sarcini al 
vinurilor în cauză.


