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Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 78

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Articolul 78 se înlocuiește cu 
următorul text:
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;
(aa) carne de oaie;
(b) vin;
(c) lapte și produse lactate destinate 
consumului uman;
(d) carne de pasăre;
(e) ouă;
(f) materii grase tartinabile destinate 
consumului uman; et
(g) ulei de măsline și măsline de masă;
(h) carne de porc;
(i) carne de capră;
(j) carne de cal;
(k) carne de iepure.
2. Definițiile, denumirile sau denumirile 
comerciale prevăzute în anexa VII pot fi 
utilizate în Uniune numai pentru 
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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, împotriva utilizărilor 
comerciale, a utilizărilor abuzive, a 
imitațiilor sau a 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 din 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.
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.
6. Denumirile menționate la articolul 17 
din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011, 
utilizate în prezent pentru carne, bucăți de 
carne, carne tranșată, preparate din carne 
și produse din carne, nu pot fi utilizate 
pentru niciun alt produs decât carnea sau 
produsele care conțin carne.
Pentru a ține seama de așteptările 
consumatorilor și de evoluția pieței cărnii, 
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atunci când natura exactă a produsului 
alimentar reiese în mod clar din utilizarea 
sa tradițională în conformitate cu 
articolul 3 din Regulamentul (UE) nr. 
1151/2012 și/sau în cazul în care 
denumirile sunt evidente pentru 
consumatorul mediu pentru a descrie o 
calitate caracteristică a produsului 
alimentar, Comisia este împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 227 pentru a completa anexa VII 
cu norme specifice privind derogările de 
la primul paragraf pentru o listă de 
definiții, denumiri sau denumiri 
comerciale ale tipurilor de carne, ale 
bucăților de carne, ale cărnii tranșate, ale 
preparatelor din carne și ale produselor 
din carne menționate la primul paragraf.
La adoptarea respectivelor acte delegate, 
Comisia face distincția, în conformitate 
cu articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 
1169/2011, între denumirile legale și 
denumirile uzuale sau descriptive, 
criteriul fiind acela dacă este vorba sau 
nu despre denumiri alimentare referitoare 
la utilizarea produselor alimentare 
respective.
În ceea ce privește derogările referitoare 
la produsele pe bază de proteine vegetale, 
denumirea comercială trebuie să conțină 
în mod clar mențiunea „fără carne”. 

Or. fr


