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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune 
a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele 
din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 
251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor 
geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 
privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor 
ultraperiferice ale Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile 
specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee
(COM(2018)0394 – C80246/2018 – 2018/0218(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2018)0394),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2), articolul 114, 
articolul 118 alineatul (1) și articolul 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie 
(C80246/2018),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din... 1,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din... 2,

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul 
Comisiei pentru dezvoltare, al Comisiei pentru control bugetar, al Comisiei pentru 
mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și al Comisiei pentru dezvoltare 
regională (A80000/2018),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 
mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C ... / Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
2 JO C ... / Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Având în vedere că structurile 
fermelor pot varia în mod semnificativ în 
interiorul unui stat membru și că 
dimensiunea fermelor poate fi, de 
asemenea, diferită de la o regiune la alta, 
statele membre ar trebui să poată limita 
noțiunea de fermă la nivel regional în 
cadrul sistemului de autorizații pentru 
plantări, pentru a lua în considerare 
nevoile specifice ale diferitelor regiuni în 
cadrul sistemului de autorizații pentru 
plantări noi.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se adapteze definiția fermei orientate spre viticultură. În prezent, ferma este 
definită în Regulamentul 1307/2013 ca ansamblul parcelelor exploatate de aceeași entitate 
juridică pe întreg teritoriul statului membru. Această definiție nu este nici adaptată, nici 
coerentă cu o abordare regională a gestionării potențialului de producție în viticultură.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Definiția unei denumiri de origine 
ar trebui să fie aliniată cu definiția din 
Acordul privind aspectele legate de comerț
ale drepturilor de proprietate 
intelectuală12 (denumit în continuare 
„Acordul TRIPS”), aprobat prin Decizia 
94/800/CE a Consiliului13, în special cu 
articolul 22 alineatul (1) din aceasta, în 
sensul că denumirea trebuie să identifice 
produsul ca provenind dintr-o anumită 
regiune sau un anumit loc.

eliminat

__________________
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12 Negocierile comerciale multilaterale 
din Runda Uruguay (1986-1994) - anexa 
1 - anexa 1C - Acordul privind aspectele 
legate de comerț ale drepturilor de 
proprietate intelectuală (OMC) (JO L 336, 
23.12.1994, p. 214).

13 Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 
decembrie 1994 privind încheierea, în 
numele Comunității Europene, referitor 
la domeniile de competența sa, a 
acordurilor obținute în cadrul 
negocierilor comerciale multilaterale din 
Runda Uruguay (1986-1994) (JO L 336, 
23.12.1994, p. 1).

Or. fr

Justificare

Deoarece am reținut definiția denumirii de origine prevăzută în Acordul internațional de la 
Lisabona, acest considerent devine inadecvat, deoarece face referire la o altă definiție a 
denumirii de origine, care figurează în Acordul privind aspectele legate de comerț ale 
drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPS).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Având în vedere creșterea 
continuă a cererii din partea 
consumatorilor pentru produse 
vitivinicole inovatoare cu o tărie alcoolică 
dobândită mai mică decât tăria alcoolică 
dobândită minimă stabilită pentru 
produsele vitivinicole în partea II a anexei 
VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, 
ar trebui să fie posibil să se producă astfel 
de produse vitivinicole inovatoare și în 
Uniune.

eliminat

Or. fr

Justificare

Crearea acestei noi categorii de vinuri dezalcoolizate nu corespunde definiției vinului 
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prevăzută în partea II a anexei VII din Regulamentul OCP. Vinurile dezalcoolizate necesită 
adăugarea unor arome pentru a compensa pierderea de alcool și sunt asimilate unor produse
industriale. Aceste produse pe bază de vin nu pot fi încadrate în normele OCP, ci mai 
degrabă în normele Regulamentului 251/2014 privind vinurile aromatizate.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Este necesar să se prevadă definiții 
ale produselor vitivinicole dezalcoolizate 
și ale produselor vitivinicole parțial 
dezalcoolizate. Aceste definiții ar trebui să 
țină seama de definițiile stabilite în 
rezoluțiile Organizației Internaționale a 
Viei și Vinului (OIV), OIV-ECO 433-2012 
Beverage Obtained By Partial 
Dealcoholisation of Wine (băutură 
obținută prin dezalcoolizarea parțială a 
vinului) și OIV-ECO 523-2016 Wine With 
An Alcohol Content Modified by 
Dealcoholisation (vin cu un conținut de 
alcool modificat prin dezalcoolizare).

eliminat

Or. fr

Justificare

Crearea acestei noi categorii de vinuri dezalcoolizate nu corespunde definiției vinului 
prevăzută în partea II a anexei VII din Regulamentul OCP. Vinurile dezalcoolizate necesită 
adăugarea unor arome pentru a compensa pierderea de alcool și sunt asimilate unor produse 
industriale. Aceste produse pe bază de vin nu pot fi încadrate în normele OCP, ci mai 
degrabă în normele Regulamentului 251/2014 privind vinurile aromatizate.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a garanta faptul că 
normele care reglementează etichetarea și 
prezentarea produselor din sectorul 
vitivinicol se aplică, de asemenea, 

eliminat
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produselor vitivinicole dezalcoolizate sau 
parțial dezalcoolizate și pentru a stabiliri 
normele care reglementează procedeele de 
dezalcoolizare pentru fabricarea anumitor 
produse vitivinicole dezalcoolizate sau 
parțial dezalcoolizate în interiorul 
Uniunii, precum și normele privind 
condițiile de utilizare a dispozitivelor de 
închidere în sectorul vitivinicol pentru a 
asigura protejarea consumatorilor 
împotriva utilizării înșelătoare a anumitor 
dispozitive de închidere asociate cu 
anumite băuturi și împotriva utilizării în 
dispozitivele de închidere a unor materiale 
periculoase care pot contamina băuturile, 
ar trebui să se delege Comisiei 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene. 
Este deosebit de important ca, în cadrul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți, și ca aceste consultări să 
aibă loc în conformitate cu principiile 
stabilite în Acordul interinstituțional din 
13 aprilie 2016 privind o mai bună 
legiferare. În particular, pentru a se 
asigura o participare egală la elaborarea 
actelor delegate, Parlamentul European și 
Consiliul primesc toate documentele în 
același timp cu experții statelor membre, 
iar experții acestor instituții au acces 
sistematic la reuniunile grupurilor de 
experți ale Comisiei însărcinate cu
elaborarea actelor delegate.

Or. fr

Justificare

Crearea acestei noi categorii de vinuri dezalcoolizate nu corespunde definiției vinului 
prevăzută în partea II a anexei VII din Regulamentul OCP. Vinurile dezalcoolizate necesită 
adăugarea unor arome pentru a compensa pierderea de alcool și sunt asimilate unor produse 
industriale. Aceste produse pe bază de vin nu pot fi încadrate în normele OCP, ci mai 
degrabă în normele Regulamentului 251/2014 privind vinurile aromatizate.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 1 – alineatul 1

Textul în vigoare Amendamentul

(-1) La articolul 1, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

1. Prezentul regulament instituie o 
organizare comună a piețelor pentru 
produsele agricole, care înseamnă toate 
produsele enumerate în anexa I la tratate, 
cu excepția produselor din pescuit și din 
acvacultură, astfel cum sunt definite în 
actele legislative ale Uniunii care 
reglementează organizarea comună a 
piețelor produselor din pescuit și din 
acvacultură.

„1. Prezentul regulament instituie o 
organizare comună a piețelor pentru 
produsele agricole, care înseamnă toate 
produsele enumerate în anexa I la tratate, 
cu excepția produselor din pescuit și din 
acvacultură, astfel cum sunt definite în 
actele legislative ale Uniunii care 
reglementează organizarea comună a 
piețelor produselor din pescuit și din 
acvacultură. Prezentul regulament 
definește normele publice, regulile care 
asigură transparența piețelor și 
instrumentele de gestionare a crizelor 
care permit instanțelor publice și, în 
primul rând, Comisiei să asigure 
supravegherea, gestionarea și 
reglementarea piețelor agricole. Prezentul 
regulament regrupează mijloacele de care 
dispune Comisia pentru a-și îndeplini 
obligațiile în materie de cooperare cu 
autoritățile responsabile cu reglementarea 
piețelor financiare, astfel cum sunt 
definite prin Regulamentele nr. 65/2014 și 
nr. 596/2014.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Eliminând intervențiile sectoriale din Regulamentul OCP pentru a le integra în noul 
regulament privind planurile strategice, Comisia recentrează regulamentul OCP pe pârghiile 
de care dispun instanțele publice pentru a îmbunătăți funcționarea piețelor prin definirea 
normelor publice, a regulilor privind transparența și a mijloacelor de acțiune în fața crizelor. 
Amendamentul propus precizează, de asemenea, obligația de cooperare cu autoritățile de 
reglementare a piețelor financiare, care reiese din revizuirea Directivei privind piețele 
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financiare [(MIFID2 - articolul 79 alineatul (7)] și din Regulamentul privind abuzul de piață 
(MAR – articolul 25).

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 7 – alineatul 1 – litera f

Textul în vigoare Amendamentul

(3a) La articolul 7 alineatul (1), litera 
(f) se înlocuiește cu următorul text:

(f) pentru carnea de porc, 1 509,39
EUR/tonă pentru carcasele de porc de 
calitate standard, definite în termeni de 
greutate și conținut de carne macră, astfel 
cum se stabilește în grila utilizată în 
Uniune pentru clasificarea carcaselor de 
porc menționată la punctul B din anexa IV, 
după cum urmează: (i) carcasele care 
cântăresc de la 60 la mai puțin de 120 kg: 
clasa E; (ii) carcasele care cântăresc de la 
120 la 180 kg: clasa R;

„(f) pentru carnea de porc, 1 400 EUR/tonă 
pentru carcasele de porc de calitate 
standard, definite în termeni de greutate și 
conținut de carne macră, astfel cum se 
stabilește în grila utilizată în Uniune pentru 
clasificarea carcaselor de porc menționată 
la punctul B din anexa IV, după cum 
urmează: (i) carcasele care cântăresc de la 
60 la mai puțin de 120 kg: clasa E; (ii) 
carcasele care cântăresc de la 120 la 180 
kg: clasa R;”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Prețul de intervenție pentru carnea de porc nu a fost redus ca în celelalte cazuri, deoarece 
porcul nu mai era vizat de intervenția publică. Pentru a menține o logică de tip „plasă de 
siguranță” sub costurile de producție, se propune ca acest prag să fie puțin redus.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 7 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) La articolul 7 alineatul (1), se 
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adaugă următoarea literă:

(ga) pentru carnea de miel, 4 500 
EUR/tonă pentru carcasele de miel cu 
vârsta mai mică de 12 luni.

Or. fr

Justificare

Nivelul prețului de intervenție pentru carnea de miel este stabilit astfel încât să reprezinte o 
„plasă de siguranță” în cazul unei crize grave pe piață. Prețul este sub costurile de producție 
și sub cursurile practicate în ultimii 5 ani.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 7 – alineatul (2)

Textul în vigoare Amendamentul

(3c) La articolul 7, alineatul (2) se
înlocuiește cu următorul text:

2. Pragurile de referință prevăzute la 
alineatul (1) sunt revizuite constant de 
Comisie, ținând seama de criterii obiective, 
în special în funcție de evoluția producției, 
a costurilor de producție, îndeosebi a 
costurilor factorilor de producție, precum și 
în funcție de tendințele piețelor. Dacă este 
cazul, pragurile de referință se actualizează
în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară având în vedere evoluțiile 
producției și ale piețelor.

„2. Pragurile de referință prevăzute la 
alineatul (1) sunt revizuite constant de 
Comisie, ținând seama de criterii obiective, 
în special în funcție de evoluția producției, 
a costurilor de producție, îndeosebi a 
costurilor factorilor de producție, precum și 
în funcție de tendințele piețelor. Pragurile 
de referință se actualizează în fiecare an 
pentru a ține seama de inflație.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Pragurile de referință nu au fost actualizate de la scăderea care a avut loc până la jumătatea 
anilor 2000. Fiind stabilite la un nivel inferior față de costurile de producție medii europene, 
indexarea lor în funcție de inflație nu poate, prin urmare, să creeze un efect inflaționist 
autoalimentat, dar va permite îmbunătățirea nivelului „plasei de siguranță”, care este, în 
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prezent, prea scăzut.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 11 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3d) La articolul 11, se adaugă 
următoarea literă:

(ea) zahăr alb;

Or. fr

Justificare

Pentru sectoarele ovinelor și porcinelor, există riscuri importante de perturbare a pieței, 
având în vedere situația Brexitului și situația sanitară (pesta porcină). În ceea ce privește 
piața zahărului, situația acesteia este îngrijorătoare. Aceste trei producții figurează printre 
producțiile care pot beneficia de depozitarea privată; se propune adăugarea lor la lista de 
produse care pot beneficia de intervenția publică.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 11 – litera eb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3e) La articolul 11, se adaugă 
următoarea literă:

(eb) carnea provenind de la animale din 
specia ovine, proaspătă, refrigerată sau 
congelată încadrată la codurile NC 0204;

Or. fr
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Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 f (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 11 – litera ec (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3f) La articolul 11, se adaugă 
următoarea literă:

(ec) carnea provenind de la animale din 
specia porcine, proaspătă, refrigerată sau 
congelată încadrată la codurile NC ex 
203;

Or. fr

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 g (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 12

Textul în vigoare Amendamentul

(3g) Articolul 12 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 12 „Articolul 12

Perioadele de intervenție publică Perioadele de intervenție publică

Intervenția publică este disponibilă pentru: Intervenția publică este disponibilă pentru:

(a) grâu comun, grâu dur, orz și porumb, de 
la 1 noiembrie la 31 mai;

(a) grâu comun, grâu dur, orz și porumb, pe 
durata întregului an;

(b) orez nedecorticat, de la 1 aprilie la 31 
iulie;

(b) orez nedecorticat, pe durata întregului 
an;

(c) carnea de vită și mânzat, pe durata 
întregului an;

(c) carnea de vită și mânzat, pe durata 
întregului an;

(d) unt și lapte praf degresat, de la 1 martie 
la 30 septembrie.

(d) unt și lapte praf degresat, pe durata 
întregului an;

(da) carnea de oaie, pe durata întregului 
an;

(db) carnea de porc, pe durata întregului 



PR\1167245RO.docx 15/80 PE623.922v01-00

RO

an;

(dc) zahărul alb, pe durata întregului an.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Pragurile de referință pentru intervenție au fost reduse cu ocazia reformelor precedente la un 
nivel suficient de scăzut pentru a nu constitui o piață de desfacere automată, ca în cazul 
anilor 1980 în special. Prin urmare, nu mai este necesar să se programeze intervenția în 
anumite perioade: acest lucru va permite o mai bună capacitate de reacție a organismelor de 
reglementare în fața crizelor. De altfel, am constatat că acest lucru a fost de interes în cazul 
ultimei crize a laptelui.

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3h) La articolul 16, se adaugă 
următorul alineat:

(3a) Statele membre notifică Comisiei 
informațiile referitoare la identitatea 
întreprinderilor care au recurs la 
intervenția publică, precum și a 
cumpărătorilor de stocuri de intervenție 
publică, pentru a respecta dispozițiile 
alineatelor (1) și (3).

Or. fr

Justificare

Informațiile privind identitatea cumpărătorilor de stocuri de intervenție publică nu sunt 
comunicate în mod sistematic Comisiei, ceea ce nu îi permite să caracterizeze efectele de 
perturbare a pieței și să se asigure de respectarea acordurilor internaționale. Acest lucru este 
cu atât mai important cu cât, prin procedurile de atribuire, vânzarea de stocuri se poate 
realiza la un nivel inferior prețului de achiziție, diferența putând fi considerată ca o formă de 
sprijin.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 61

Textul în vigoare Amendamentul

(4a) Articolul 61 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 61 „Articolul 61

Durata Durata

Sistemul de autorizații pentru plantări de 
viță-de-vie instituit în prezentul capitol se 
aplică în perioada 1 ianuarie 2016-31 
decembrie 2030, Comisia urmând să 
efectueze o evaluare la jumătatea 
perioadei în scopul de a evalua 
funcționalitatea sistemului și, după caz, de 
a prezenta propuneri.

Sistemul de autorizații pentru plantări de 
viță-de-vie instituit în prezentul capitol 
face obiectul unei examinări a Comisiei 
în 2023 pentru evaluarea funcționării, în 
vederea prezentării, după caz, de 
propuneri pentru îmbunătățirea 
eficacității.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539592399769&uri=CELEX:32013R1308)

Justificare

Punerea în aplicare a sistemului de autorizații pentru plantări de viță-de-vie, care a înlocuit 
sistemul drepturilor de plantare cu ocazia reformei din 2013, satisface așteptările. Prin 
urmare, sistemul trebuie perenizat, menținând în același timp obligația de evaluare pentru a 
contribui la îmbunătățirea acestuia, dacă este cazul. Data evaluării este aleasă cu suficient 
timp înainte pentru ca rezultatele evaluării să poată fi comunicate lucrărilor pregătitoare 
pentru următoarea perioadă.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 63 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) La articolul 63 alineatul (2), se 
adaugă următoarea literă:



PR\1167245RO.docx 17/80 PE623.922v01-00

RO

(ba) în vederea gestionării sistemului de 
autorizații pentru plantări de viță-de-vie, 
statele membre pot defini, în caz de nevoie 
la nivel regional, o distanță maximă între 
sediul exploatației viticole și cea mai 
îndepărtată parcelă exploatată.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se adapteze definiția fermei orientate spre viticultură. În prezent, ferma este 
definită în Regulamentul 1307/2013 ca ansamblul parcelelor exploatate de aceeași entitate 
juridică pe întreg teritoriul statului membru. Această definiție nu este nici adaptată, nici 
coerentă cu o abordare regională a gestionării potențialului de producție în viticultură.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 63 – alineatul 3 – litera b

Textul în vigoare Amendamentul

(5b) La articolul 63 alineatul (3), litera 
(b) se înlocuiește cu următorul text:

(b) necesitatea evitării unui risc bine 
demonstrat de devalorizare semnificativă a 
unei anumite denumiri de origine protejate 
sau a unei anumite indicații geografice 
protejate.

„(b) necesitatea evitării unui risc de 
devalorizare a unei anumite denumiri de 
origine protejate sau a unei anumite 
indicații geografice protejate.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj?locale=ro)

Justificare

Formularea actuală a literei (b) este dificil de interpretat, fiind clarificată și completată de 
litera (c).

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 c (nou)
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Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 63 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5c) La articolul 63 alineatul (3), se 
adaugă următoarea literă:

(ba) dorința de a contribui la dezvoltarea 
produselor vizate, menținându-le totodată 
calitatea. 

Or. fr

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 64 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul în vigoare Amendamentul

(5d) La articolul 64 alineatul (1) al 
doilea paragraf, partea introductivă se 
înlocuiește cu următorul text:

În sensul prezentului articol, statele 
membre pot aplica unul sau mai multe 
dintre următoarele criterii de eligibilitate 
obiective și nediscriminatorii:

„În sensul prezentului articol, statele 
membre pot aplica, la nivel național sau 
regional, unul sau mai multe dintre 
următoarele criterii de eligibilitate 
obiective și nediscriminatorii:”

Or. fr

Justificare

În cadrul acordării de autorizații pentru plantări noi, statele membre pot aplica criterii de 
eligibilitate la nivel național; amendamentul precizează că acest lucru poate fi realizat la 
nivel regional.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 65 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5e) La articolul 65, se adaugă 
următorul paragraf:

Atunci când aplică articolul 63 alineatul 
(2), un stat membru instituie o procedură 
oficială prealabilă care îi permite să ia în 
considerare avizele organizațiilor 
profesionale reprezentative recunoscute la 
nivel regional, conform legislației statului 
membru respectiv.

Or. fr

Justificare

Este important ca reprezentanții organizațiilor profesionale naționale și regionale să fie 
implicați în procedura de acordare a autorizațiilor pentru plantările noi, prevăzută la 
articolul 63 alineatul (2).

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 f (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 73

Textul în vigoare Amendamentul

(5f) Articolul 73 se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 73 „Articolul 73

Domeniul de aplicare Domeniul de aplicare

Fără a aduce atingere vreunei alte dispoziții 
aplicabile produselor agricole și nici 
dispozițiilor adoptate în sectoarele 
veterinar, fitosanitar și alimentar, pentru a 
se asigura că produsele respectă 
standardele de igienă și sănătate și pentru a 
proteja sănătatea animalelor, a plantelor și 
pe cea umană, prezenta secțiune stabilește 
normele privind standardele de 
comercializare.

Fără a aduce atingere vreunei alte dispoziții 
aplicabile produselor agricole și nici 
dispozițiilor adoptate în sectoarele 
veterinar, fitosanitar și alimentar, pentru a 
se asigura că produsele respectă 
standardele de igienă și sănătate și pentru a 
proteja sănătatea animalelor, a plantelor și 
pe cea umană, și pentru a asigura o 
concurență egală între producătorii 
europeni și producătorii din țări terțe, 
prezenta secțiune stabilește normele 
privind standardele de comercializare.
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

OCP stabilește norme de comercializare pentru un număr mare de produse. Fără respectarea 
acestor norme, produsele nu pot fi introduse pe piața UE. Aceste standarde de comercializare 
trebuie să integreze respectarea egalității condițiilor de concurență între producătorii 
europeni și cei din țările terțe, pentru a asigura principiul echivalenței.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 g (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 75 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5g) La articolul 75 alineatul (1), se 
adaugă următoarea literă:

(ia) carne de vită și de mânzat;

Or. fr

Justificare

În prezent, sectorul cărnii de vită și de mânzat nu se află pe lista sectoarelor pentru care pot 
fi stabilite standarde de comercializare.

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 h (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 75 – alineatul 1 – litera ib (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5h) La articolul 75 alineatul (1), se 
adaugă următoarea literă:

(ib) carne de oaie;

Or. fr
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Justificare

În prezent, sectorul cărnii de oaie nu se află pe lista sectoarelor pentru care pot fi stabilite 
standarde de comercializare.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 i (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 75 – alineatul 1 – litera ic (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5i) La articolul 75 alineatul (1), se 
adaugă următoarea literă:

(ic) carne de porc;

Or. fr

Justificare

În prezent, sectorul cărnii de porc nu se află pe lista sectoarelor pentru care pot fi stabilite 
standarde de comercializare.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 j (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 75 – alineatul 1 – litera id (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5j) La articolul 75 alineatul (1), se 
adaugă următoarea literă:

(id) lapte și produse lactate.

Or. fr

Justificare

În prezent, sectorul laptelui și al produselor lactate nu se află pe lista sectoarelor pentru care 
pot fi stabilite standarde de comercializare.
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Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 k (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 75 – alineatul 3 – litera g

Textul în vigoare Amendamentul

(5k) La articolul 75 alineatul (3), litera 
(g) se înlocuiește cu următorul text:

(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 hrana 
animalelor și sisteme avansate de 
producție durabilă;”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Practicile de comercializare pot viza, de asemenea, modul de hrănire a animalelor.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 l (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 75 – alineatul 3 – litera j

Textul în vigoare Amendamentul

(5l) La articolul 75 alineatul (3), litera 
(j) se înlocuiește cu următorul text:

(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;”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)



PR\1167245RO.docx 23/80 PE623.922v01-00

RO

Justificare

Consumatorii din UE cer să fie din ce în ce mai informați cu privire la locul de proveniență și 
originea tuturor produselor pe care le cumpără.

Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 m (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 75 – alineatul 3 – litera ma (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5m) La articolul 75 alineatul (3), se 
adaugă următoarea literă:

(ma) bunăstarea animalelor.

Or. fr

Justificare

Bunăstarea animalelor poate face, de asemenea, obiectul standardelor de comercializare.

Amendamentul 29

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) a cărui calitate sau ale cărui 
caracteristici se datorează în principal sau 
exclusiv unui anumit mediu geografic cu 
factorii săi naturali și, atunci când este 
cazul, umani inerenți;

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

Or. fr

Justificare

Definiția denumirii de origine din amendament reia definiția prevăzută la nivel internațional 
în Acordul de la Lisabona, ținând cont, în același timp, de specificitatea UE.
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Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 93 – alineatul 1 – litera a – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) La articolul 93 alineatul (1) litera 
(a), se adaugă următorul punct:

(iia) denumirea este utilizată în mod 
tradițional într-un anumit loc;

Or. fr

Justificare

Definiția denumirii de origine din amendament reia definiția prevăzută la nivel internațional 
în Acordul de la Lisabona.

Amendamentul 31

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(v) care este obținut din soiuri de viță-
de-vie aparținând speciei Vitis vinifera sau 
Vitis Labrusca sau dintr-un soi obținut 
prin încrucișarea între specia Vitis 
vinifera, Vitis Labrusca și alte specii din 
genul Vitis.;

Or. fr

Justificare

Comisia propune diversificarea soiurilor de struguri de vinificație autorizate pentru plantare 
și replantare. Aceste noi soiuri trebuie să poată fi utilizate pentru produse cu denumire de 
origine de către viticultorii care doresc acest lucru, în cazul în care statul membru respectiv 
hotărăște să le clasifice și, prin urmare, să le autorizeze pe teritoriul său.



PR\1167245RO.docx 25/80 PE623.922v01-00

RO

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 103 – alineatul 2 – litera a – punctul ii

Textul în vigoare Amendamentul

(13a) La articolul 103 alineatul (2) litera 
(a), punctul (ii) se înlocuiește cu 
următorul text:

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

„(ii) în măsura în care această utilizare 
exploatează, slăbește sau diminuează
reputația unei denumiri de origine protejate 
sau a unei indicații geografice protejate.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539613221684&uri=CELEX:32013R1308)

Justificare

Acest amendament urmărește să consolideze mecanismul de protecție a unei denumiri de 
origine protejate sau a unei indicații geografice protejate în sectorul vitivinicol.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 103 – alineatul 2 – litera b

Textul în vigoare Amendamentul

(13b) La articolul 103 alineatul (2), 
litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

(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 produse sunt utilizate ca 
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ingrediente;”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj?locale=ro)

Justificare

Este important să se consolideze mecanismul de protecție a denumirii de origine protejate și 
a indicațiilor geografice protejate în sectorul vitivinicol în cazul în care acestea sunt utilizate 
ca ingrediente într-un produs alimentar. Acest tip de dispoziție există deja în Regulamentul 
nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 103 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13c) La articolul 103 alineatul (2), se 
adaugă următoarea literă:

(da) oricărei informații, cu rea-credință, 
privind un nume de domeniu similar sau 
care ar putea conduce la confuzia, 
integrală sau parțială, cu o denumire 
protejată;

Or. fr

Justificare

Este important să se consolideze mecanismul de protecție a indicațiilor geografice pe 
internet, completând legislația existentă. Acest lucru vizează, în special, protecția numelor de 
domenii.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 17
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 116 a – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În scopul verificării respectării 
caietului de sarcini, autoritățile 
competente în materie de control sau 
organismele delegate vizate la articolul 90 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 
1306/2013 pot controla operatorii stabiliți 
într-un alt stat membru în cazul în care 
intervin pentru condiționarea unui produs 
care beneficiază de o DOP înregistrată pe 
teritoriul lor. Ținând cont de încrederea 
pe care o pot acorda operatorilor și 
produselor lor având în vedere rezultatele 
controalelor anterioare, organismele 
delegate vizate la articolul 90 alineatul (3) 
din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 își 
pot orienta acțiunile asupra unor puncte 
principale de verificat din caietul de 
sarcini, definite în prealabil și aduse la 
cunoștința operatorilor respectivi.

Or. fr

Justificare

În prezent, există deficiențe în controlul vinurilor DOP odată ce acestea părăsesc statul 
membru în care au fost produse. Organismele de control al vinului trebuie să poată efectua 
sau să se asigure că pot fi efectuate controale într-un alt stat membru pentru a limita fraudele 
și pentru a garanta consumatorilor un produs autentic.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera aa (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 119 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la alineatul (1), se adaugă 
următoarea literă:

(ga) declarația nutrițională, al cărei 
conținut se poate limita doar la valoarea 
energetică.

Or. fr
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Justificare

Valoarea energetică a vinurilor face obiectul unei indicații obligatorii pe etichetă.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera ab (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 119 – alineatul 1 – litera gb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) la alineatul (1), se adaugă 
următoarea literă:

(gb) lista ingredientelor;

Or. fr

Justificare

Lista ingredientelor vinurilor face obiectul unei indicații obligatorii pe etichetă.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera ac (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 119 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ac) se introduce următorul alineat:

(3a) Prin derogare de la alineatul (1) 
litera (gb), lista ingredientelor poate fi 
comunicată, de asemenea, printr-un alt 
mijloc decât pe etichetă, cu condiția să 
existe o trimitere clară și directă pe 
etichetă. Aceasta nu trebuie să fie afișată 
împreună cu alte informații destinate 
unor scopuri comerciale sau de 
marketing.

Or. fr
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Justificare

Acest amendament reprezintă o derogare de la obligația de a afișa ingredientele pe eticheta 
sticlelor de vin. Indicarea obligatorie a ingredientelor se poate face prin mijloace 
dematerializate.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 – litera ad (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 119 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ad) se introduce următorul alineat:

(3b) Pentru a garanta o aplicare uniformă 
a alineatului (1) litera (ga), valoarea 
energetică este exprimată per 100 ml. 
Aceasta poate fi exprimată și per porție 
sau unitate, cu condiția ca porția sau 
unitatea să fie cuantificate și ca numărul 
de porții sau unități să fie indicat pe 
ambalaj. Valoarea energetică este:

(a) calculată cu ajutorul coeficienților de 
conversie menționați în anexa XIV la 
Regulamentul 1169/2011 privind 
informarea consumatorilor cu privire la 
produsele alimentare;

(b) exprimată sub forma unor valori medii 
definite pe baza:

(i) analizei produsului efectuate de către 
producătorul aferent sau

(ii) datelor general stabilite și acceptate 
pentru diferitele tipuri de vin.

Or. fr

Justificare

Amendamentul oferă informații pentru evaluarea valorii energetice a vinurilor.
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Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 19 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 121 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) La articolul 121, se adaugă 
următorul alineat:

(2a) În prezentarea declarației 
nutriționale menționate la articolul 119 
alineatul (1) litera (ga), cuvântul 
„energie” poate fi înlocuit cu litera „E”.

Or. fr

Justificare

Indicarea obligatorie a cuvântului „energie” pe sticlă poate apărea sub forma „E” și nu 
neapărat într-una sau mai multe limbi oficiale ale Uniunii, ceea ce reprezintă o simplificare 
pentru viticultori și înseamnă costuri mai mici de etichetare.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20 – litera aa (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 122 – alineatul 1 – litera b – punctul va (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) la litera (b), se adaugă următorul 
punct:

(va) dispozițiile referitoare la articolul 119 
alineatul (1) litera (ga);

Or. fr

Justificare

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în ceea ce privește normele de etichetare 
pentru valoarea energetică a vinurilor.
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 20 – litera ab (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 122 – alineatul 1 – litera b – punctul vb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) la litera (b), se adaugă următorul 
punct:

(vb) dispozițiile referitoare la articolul 119 
alineatul (1) litera (gb);

Or. fr

Justificare

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în ceea ce privește normele de etichetare 
pentru lista de ingrediente conținute de vinuri.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 149 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22a) La articolul 149 alineatul (2), 
litera (a) se elimină.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Activitatea de negociere colectivă pentru și în numele fermierilor membri ai unei organizații 
nu privește structurile necomerciale fără transfer de proprietate. Aceasta înseamnă că 
cooperativele care vând producția membrilor lor sunt proprietare ale acestei producții și nu 
sunt vizate, prin urmare, de negocierea colectivă, deoarece acționează ca o singură entitate. 
Se aliniază sectorul laptelui la articolul 152 alineatul (1) litera (a), prin eliminarea referinței 
la transferul de proprietate.



PE623.922v01-00 32/80 PR\1167245RO.docx

RO

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 151 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(22b) La articolul 151, primul paragraf 
se înlocuiește cu următorul text:

Începând cu 1 aprilie 2015, primii 
cumpărători de lapte crud declară 
autorității naționale competente cantitatea 
de lapte crud care le-a fost livrată în cursul 
fiecărei luni.

„Începând cu 1 aprilie 2015, primii 
cumpărători de lapte crud declară 
autorității naționale competente cantitatea 
de lapte crud care le-a fost livrată în cursul 
fiecărei luni, precum și prețul mediu 
practicat. Se face o distincție în funcție de 
faptul dacă producția provine din 
agricultura ecologică sau nu.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Pentru a asigura o monitorizare mai bună a pieței laptelui, sunt solicitate prețurile medii 
practicate, în plus față de cantitățile de lapte crud colectate. Procedura de declarare există 
deja, trebuie doar să se adauge colectarea unor date suplimentare. Argumentul potrivit 
căruia stabilirea prețurilor ar putea întârzia colectarea informațiilor privind volumele nu 
este admisibil: obiectul articolului 148 este exact acela de a stimula colectorii să stabilească 
prețurile de achiziție cât mai devreme posibil prin contracte scrise.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 151 – paragraful 3

Textul în vigoare Amendamentul

(22c) La articolul 151, al treilea 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:

Statele membre notifică imediat Comisia 
cu privire la cantitatea de lapte crud 

„Statele membre notifică imediat Comisia 
cu privire la cantitatea de lapte crud și 
prețul mediu menționate la primul 



PR\1167245RO.docx 33/80 PE623.922v01-00

RO

menționată la primul paragraf. paragraf.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539867679665&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Pentru a asigura o monitorizare mai bună a pieței laptelui, sunt solicitate prețurile medii
practicate, în plus față de cantitățile de lapte crud colectate. Procedura de declarare există 
deja, trebuie doar să se adauge colectarea unor date suplimentare. Argumentul potrivit 
căruia stabilirea prețurilor ar putea întârzia colectarea informațiilor privind volumele nu 
este admisibil: obiectul articolului 148 este exact acela de a stimula colectorii să stabilească 
prețurile de achiziție cât mai devreme posibil prin contracte scrise.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 152 – alineatul 1 a – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(22d) La articolul 152 alineatul (1a), 
primul paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

Prin derogare de la articolul 101 alineatul 
(1) din TFUE, o organizație de producători 
recunoscută în temeiul alineatului (1) de la 
prezentul articol își poate planifica 
producția, optimiza costurile de producție, 
comercializa produse și negocia contracte 
pentru furnizarea produselor agricole, în 
numele membrilor săi, pentru întreaga lor 
producție sau pentru o parte a acesteia.

„O organizație de producători recunoscută 
în temeiul alineatului (1) de la prezentul 
articol își poate planifica producția, 
optimiza costurile de producție, 
comercializa produse și negocia contracte 
pentru furnizarea produselor agricole, în 
numele membrilor săi, pentru întreaga lor 
producție sau pentru o parte a acesteia, 
atunci când una dintre activitățile vizate 
la alineatul (1) litera (b) punctele (i) până 
la (vii) din prezentul articol este cu 
adevărat desfășurată, contribuind astfel la 
realizarea obiectivelor enunțate la 
articolul 39 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Activitatea de negociere colectivă 
menționată la primul paragraf poate avea 
loc:”
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Acordurile practice și deciziile care fac parte integrantă din misiunile și obiectivele 
organizațiilor de producători definite prin PAC nu fac obiectul regulilor de concurență, fapt 
amintit și de avocatul general Wahl și de Curtea de Justiție a UE în cauza privind andivele. 
Această excludere decurge din realizarea necesară a misiunilor încredințate actorilor cheie 
din cadrul OCP de către legiuitor. Trimiterea la articolul 101 alineatul (1) din tratat nu mai 
are sens.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 152 – alineatul 1 a – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22e) La articolul 152 alineatul (1a), 
litera (a) se elimină.

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Această parte este eliminată deoarece este reluată la articolul 152a alineatul (1) modificat. 
Aceste modificări clarifică articolul 152 alineatul (1a).

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 f (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 152 – alineatul 1 a – paragraful 2 – litera b

Textul în vigoare Amendamentul

(22f) La articolul 152 alineatul (1a) al 
doilea paragraf, litera (b) se înlocuiește cu 
următorul text:
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(b) cu condiția ca organizația de 
producători să concentreze oferta și să 
introducă pe piață produsele membrilor săi,
indiferent dacă are loc sau nu un transfer 
de proprietate a produselor agricole de la 
producători la organizația de producători;

„(b) cu condiția ca organizația de 
producători să concentreze oferta și să 
introducă pe piață produsele membrilor săi, 
fără un transfer de proprietate al acestor 
produse la organizația de producători.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539620431206&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Activitatea de negociere colectivă pentru și în numele fermierilor membri ai unei organizații 
nu privește structurile necomerciale fără transfer de proprietate. Aceasta înseamnă că atât 
organizațiile de producători, cât și cooperativele care vând producția membrilor lor sunt 
proprietare ale acestei producții și nu sunt vizate, prin urmare, de negocierea colectivă, 
deoarece acționează ca o singură entitate. Din această cauză, se poate elimina referința la 
transferul de proprietate.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 g (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 157 – alineatul 1 – litera c – partea introductivă

Textul în vigoare Amendamentul

(22g) La articolul 157 alineatul (1), 
litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

(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:”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Este necesar ca organizațiile interprofesionale, care sunt adesea conduse de actori economici 
dominanți ai sectorului, să facă eforturi pentru a apăra interesele tuturor membrilor lor, 
inclusiv pe cele ale actorilor cu o situație economică mai precară sau ale actorilor angajați 
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în producții sau activități de mai mică anvergură.

Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 h (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 157 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22h) La articolul 157 alineatul (1), se 
adaugă următoarea literă:

(ca) contribuie 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 filierei;

Or. fr

Justificare

În prezent, organizațiile interprofesionale pot adopta norme privind comercializarea 
produselor. De asemenea, acestea pot adopta și norme tehnice (conținut de grăsime, 
marmorarea cărnii...) care vizează armonizarea, în cadrul lanțului, a evaluării 
caracteristicilor unui produs astfel încât concurența să nu fie denaturată între operatori. Prin 
urmare, este necesar să se securizeze punerea în aplicare și controlul acestor norme tehnice 
ca misiuni ale organizațiilor interprofesionale.

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 i (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 157 – alineatul 1 – litera c – punctul v

Textul în vigoare Amendamentul

(22i) la articolul 157 alineatul (1) litera 
(c), punctul v se înlocuiește cu următorul 
text:

(v) fără a aduce atingere articolelor 148 și 
168, elaborarea unor modele de contracte 
compatibile cu normele Uniunii pentru 
vânzarea de produse agricole către 

„(v) fără a aduce atingere articolelor 148 și 
168, elaborarea unor modele de contracte
care pot implica doi sau mai mulți 
operatori din cadrul filierei, compatibile 
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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 
denaturarea piețelor;

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 denaturarea piețelor; aceste 
modele de contracte pot conține indicatori 
relevanți, indici economici construiți 
plecând de la costurile de producție 
relevante și de la evoluția acestora, ținând 
cont, în același timp, de categoriile de 
produse și de diferitele piețe de desfacere 
ale acestora, de indicatorii de valorizare a 
produselor, de prețurile produselor 
agricole și alimentare observate pe piață 
și de evoluția acestora, precum și de 
criteriile legate de compoziție, calitate, 
trasabilitate și de conținutul caietului de 
sarcini.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Organizațiile interprofesionale pot ajuta la încheierea de contracte între doi sau mai mulți 
actori din cadrul lanțului de aprovizionare (contract tripartit) și pot aduce elemente mai 
precise cu privire la conținutul modelelor actuale de contracte. Aceste aranjamente ar facilita 
contractarea în cadrul filierei și ar permite crearea de valoare, în special printr-o 
îmbunătățire a nivelului de calitate. Aceasta ar contribui, de asemenea, la îmbunătățirea 
veniturilor fermierilor.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 j (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 157 – alineatul 1 – litera c – punctul xv

Textul în vigoare Amendamentul

(22j) La articolul 157 alineatul (1) litera 
(c), punctul xv se înlocuiește cu următorul 
text:

(xv) stabilirea unor clauze standard de „(xv) stabilirea unor clauze standard de 
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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;

repartizare a valorii, inclusiv în ceea ce 
privește câștigurile și pierderile de pe piață, 
pentru a determina modul în care urmează 
să fie repartizată între actorii din cadrul 
lanțului de aprovizionare orice evoluție a 
prețurilor relevante de pe piață ale 
produselor în cauză sau de pe alte piețe ale 
materiilor prime;”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Organizațiile interprofesionale pot juca un rol în ceea ce privește o mai bună repartizare a 
valorii în cadrul lanțului de aprovizionare. Însă OCP nu permite adoptarea unor clauze de 
repartizare a valorii decât între fermier și primul său cumpărător. Incertitudinea unui 
cumpărător privind posibilitatea de a-și repercuta angajamentele asupra cumpărătorului său 
reprezintă un obstacol pentru valorizarea produselor în cadrul filierelor (mai ales în cadrul 
filierelor lungi) și pentru revalorizarea prețurilor pentru producători.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 k (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 164 – alineatul 4 – litera c

Textul în vigoare Amendamentul

(22k) La articolul 164 alineatul (1), 
litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

(c) întocmirea de contracte-tip compatibile 
cu normele Uniunii;

„(c) întocmirea de contracte-tip și clauze-
tip, în special privind repartizarea valorii,
compatibile cu normele Uniunii;”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539801054181&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Acest amendament are ca obiectiv să permită organizațiilor interprofesionale să solicite 
extinderea clauzelor-tip privind repartizarea valorii, pentru a garanta un grad mai ridicat de 
transparență în relațiile contractuale din cadrul filierelor, pentru a consolida poziția 
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fermierilor, permițându-le să beneficieze mai sistematic de o mai bună repartizare a valorii 
adăugate și să își îmbunătățească, astfel, veniturile.

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 l (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 164 – alineatul 4 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22l) La articolul 164 alineatul (4), se 
adaugă următoarea literă:

(na) elaborarea, punerea în aplicare și 
controlul normelor tehnice care permit 
evaluarea precisă a caracteristicilor 
produsului.

Or. fr

Justificare

Organizațiile interprofesionale pot adopta norme tehnice (conținut de grăsime, marmorarea 
cărnii...) care vizează armonizarea, în cadrul lanțului, a evaluării caracteristicilor unui 
produs astfel încât concurența să nu fie denaturată între operatori. Prin urmare, este necesar 
nu doar să se securizeze punerea în aplicare și controlul acestor norme tehnice, ci și ca 
acestea să fie extinse și pentru cei care nu sunt membri.

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 m (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 166 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22m) Se introduce următorul articol:

Articolul 166a

Reglementarea ofertei de produse, cu 
excepția brânzeturilor, vinului și 
jambonului, care beneficiază de o 
denumire de origine protejată sau de o 
indicație geografică protejată și a ofertei 
de produse naționale care poartă marca 
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de calitate

1. La solicitarea unei organizații de 
producători recunoscute în temeiul 
articolului 152 alineatul (3), a unei 
organizații interprofesionale recunoscute 
în temeiul articolului 157 alineatul (3) 
sau a unui grup de operatori menționați 
la articolul 3 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, statele 
membre pot stabili, pentru o durată 
limitată, norme imperative pentru 
reglementarea ofertei lor de produse care 
beneficiază de o denumire de origine 
protejată sau de o indicație geografică 
protejată în temeiul articolului 5 
alineatele (1) și (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 sau 
pentru produsele lor care se încadrează 
într-un sistem național de calitate.

2. Normele menționate la alineatul (1) de 
la prezentul articol sunt condiționate de 
existența unui acord prealabil între părți 
în zona geografică menționată la articolul 
7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 
(UE) nr. 1151/2012. Acest acord este 
încheiat între cel puțin două treimi dintre 
producători sau reprezentanții acestora, 
care reprezintă cel puțin două treimi din 
producția produsului vizat și, după caz, 
cel puțin două treimi dintre producătorii 
și din producția produsului vizat în aria 
geografică menționată la articolul 7 
alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 
(UE) nr. 1151/2012. Aceleași proporții se 
aplică și în ceea ce privește numărul de 
producători și producția pentru produsele 
care se încadrează în sistemele naționale 
de calitate.

3. Normele menționate la alineatul (1):

(a) se referă doar la reglementarea ofertei 
pentru produsul respectiv și au scopul de 
a adapta oferta pentru produsul respectiv 
la cerere;

(b) afectează doar produsul în cauză;

(c) pot fi obligatorii pe o perioadă de cel 
mult trei ani și pot fi reînnoite după 
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această perioadă, ca urmare a unei noi 
solicitări, în conformitate cu alineatul (1);

(d) nu prejudiciază comercializarea altor 
produse decât cele vizate de normele 
respective;

(e) nu se referă la tranzacții ulterioare 
primei desfaceri pe piață a produsului în 
cauză;

(f) nu permit fixarea prețurilor, nici 
măcar atunci când prețurile sunt stabilite 
cu titlu orientativ sau de recomandare;

(g) nu indisponibilizează un procent 
excesiv din produsul în cauză, care ar fi 
în mod normal disponibil;

(h) nu sunt discriminatorii, nu constituie 
un obstacol pentru nou-veniții pe piață și 
nu aduc prejudicii micilor producători;

(i) contribuie la menținerea calității 
(inclusiv în ceea ce privește sănătatea) 
și/sau la dezvoltarea produsului în cauză;

4. Normele menționate la alineatul (1) se 
publică într-o publicație oficială a statelor 
membre în cauză.

5. Statele membre efectuează controale 
pentru a se asigura că condițiile stabilite 
la alineatul (4) sunt respectate și, în cazul 
în care autoritățile naționale competente 
descoperă că aceste condiții nu sunt 
respectate, abrogă normele menționate la 
alineatul (1).

6. Statele membre notifică fără întârziere 
Comisiei normele menționate la alineatul 
(1) pe care le-au adoptat. Comisia 
informează alte state membre cu privire la 
toate notificările unor astfel de norme.

7. Comisia poate adopta oricând acte de 
punere în aplicare care să oblige un stat 
membru să abroge normele stabilite de 
respectivul stat membru în conformitate 
cu alineatul (1) în cazul în care Comisia 
constată că normele respective nu 
respectă condițiile stabilite la 
alineatul (3), că împiedică sau
denaturează concurența într-o parte 
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substanțială a pieței interne sau 
periclitează liberul schimb sau realizarea 
obiectivelor stabilite la articolul 39 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Respectivele acte de punere în 
aplicare sunt adoptate fără a se aplica 
procedura menționată la articolul 229 
alineatul (2) sau (3) din prezentul 
regulament.

Or. fr

Justificare

Această modificare permite extinderea posibilității de care beneficiază astăzi brânzeturile, 
vinul și jambonul la toate produsele care beneficiază de o denumire de origine protejată sau 
de o indicație geografică protejată, privind gestionarea ofertei de către o organizație de 
producători recunoscută sau de către o organizație interprofesională recunoscută.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 n (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 172 a

Textul în vigoare Amendamentul

(22n) Articolul 172a se înlocuiește cu 
următorul text:

Articolul 172a „Articolul 172a

Repartizarea valorii Repartizarea valorii

Fără a aduce atingere niciunei clauze 
specifice de repartizare a valorii în sectorul 
zahărului, fermierii, inclusiv asociațiile de 
fermieri, precum și primul lor cumpărător 
pot conveni asupra unor clauze de 
repartizare a valorii, inclusiv în ceea ce 
privește câștigurile și pierderile de pe 
piață, pentru a stabili modul în care 
urmează să fie repartizată între ei orice 
evoluție a prețurilor relevante de pe piață 
pentru produsele în cauză sau de pe alte 
piețe ale materiilor prime.

Fără a aduce atingere niciunei clauze 
specifice de repartizare a valorii în sectorul 
zahărului, fermierii, inclusiv asociațiile de 
fermieri, primul lor cumpărător, precum și 
actorii situați mai în avalul lanțului 
valoric pot conveni asupra unor clauze de 
repartizare a valorii, inclusiv în ceea ce 
privește evoluția piețelor de referință, 
pentru a stabili modul în care urmează să 
fie repartizată între ei orice evoluție a 
prețurilor relevante de pe piață pentru 
produsele în cauză sau de pe alte piețe ale 
materiilor prime.”

Or. fr
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Modificarea propusă permite operatorilor să stabilească în contractul lor clauze de 
repartizare a valorii între doi sau mai mulți actori. Formularea „câștigurile și pierderile de 
pe piață” este prea specifică piețelor la termen, care nu acoperă decât câteva producții.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 o (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 176 – alineatul 3

Textul în vigoare Amendamentul

(22o) La articolul 176, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:

3. Licențele sunt valabile în întreaga 
Uniune.

3. Licențele sunt valabile în întreaga 
Uniune. Toate informațiile privind 
solicitanții, colectate de statele membre cu 
ocazia eliberării certificatelor, sunt 
comunicate în fiecare lună Comisiei.

Or. fr

Justificare

Deși articolul 177 prevede prerogative importante pentru Comisie, se pare că aceasta nu 
recurge în mod sistematic la acestea. Informațiile nu vor fi colectate decât o singură dată, 
fără a genera o complexitate administrativă pentru utilizatori. De altfel, Comisia va fi 
invitată să propună proceduri care să mobilizeze pe deplin noile tehnologii ale informației și 
comunicațiilor pentru a reduce sarcina pentru utilizatori și pentru a optimiza utilizarea 
acestor informații.

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 p (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 177 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22p) La articolul 177 alineatul (2), 
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litera (d) se elimină;

Or. fr

Justificare

Se elimină această literă (d) pentru coerența cu eliminarea solicitată de către Comisie a 
articolului 189 referitor la importurile de cânepă și de semințe de cânepă.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 q (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 182 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22q) La articolul 182 alineatul (1), se 
adaugă următoarea literă:

(ba) volumul importurilor dintr-un an dat 
la tarife preferențiale, convenite între 
Uniune și țările terțe în cadrul 
acordurilor de liber schimb, depășește un 
anumit nivel (denumit în continuare 
„volumul de expunere comercială”).

Or. fr

Justificare

Acest amendament propune un nou criteriu pentru aplicarea taxei suplimentare la import 
prevăzută în Acordul OMC, care permite evitarea sau neutralizarea efectelor negative pe 
care le pot avea aceste importuri pe piața Uniunii.

Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 r (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 182 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

(22r) La articolul 182 alineatul (1), al 
doilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:
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Volumul de declanșare se bazează pe 
posibilitățile de acces la piață definite ca 
importuri exprimate ca procent din 
consumul intern corespunzător în cursul 
celor trei ani anteriori.

„Volumul de declanșare se bazează pe 
posibilitățile de acces la piață definite ca 
importuri exprimate ca procent din 
consumul intern corespunzător în cursul 
celor trei ani anteriori. Acesta este redefinit 
cu regularitate pentru a ține seama de 
evoluția dimensiunii pieței europene. 
Prețul de declanșare este redefinit cu 
regularitate pentru a ține seama de 
evoluția piețelor mondiale și a costurilor
de producție.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Acest amendament propune ca prețurile și volumele de declanșare notificate OMC acum mai 
mult de 20 de ani să fie reactualizate ținând seama de evoluția dimensiunii pieței (reducerea 
consumului de carne, Brexitul și trecerea la o piață cu 27 de state membre). Trebuie reamintit 
că articolul 182 permite evitarea sau neutralizarea efectelor negative pe care le pot avea 
importurile pe piața Uniunii.

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 22 s (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 182 – alineatul 1 – paragraful 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22s) La articolul 182 alineatul (1), se 
adaugă următorul paragraf:

Volumul de expunere comercială este 
stabilit pe baza importurilor la tarife 
preferențiale, exprimate ca procentaj 
dintr-un nivel total de expunere 
comercială sustenabilă pentru sectoarele 
vizate.

Or. fr

Justificare

Acest amendament propune un nou criteriu pentru aplicarea taxei suplimentare la import 
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prevăzută în Acordul OMC, care permite evitarea sau neutralizarea efectelor negative pe 
care le pot avea aceste importuri pe piața Uniunii.

Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 209 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul în vigoare Amendamentul

(26a) La articolul 209 alineatul (1), al 
treilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

Prezentul alineat nu se aplică acordurilor, 
deciziilor și practicilor concertate care 
prevăd obligația de a aplica prețuri identice 
sau care exclud concurența.

„Prezentul alineat nu se aplică acordurilor, 
deciziilor și practicilor concertate între 
diferite organizații de producători sau 
între diferite asociații care prevăd obligația 
de a aplica prețuri identice sau care exclud 
concurența.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539941585481&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Jurisprudența privind andivele și Regulamentul Omnibus reprezintă o evoluție importantă 
pentru consolidarea ponderii fermierilor în cadrul lanțului de aprovizionare prin intermediul 
organizațiilor lor de producători sau al asociațiilor lor de organizații de producători. 
Interdicția unei clauze privind prețul în interiorul unor astfel de organizații de prețuri 
identice este, de acum înainte, dificil de înțeles și de justificat.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 219 – titlu

Textul în vigoare Amendamentul

(26b) Titlul articolului 219 se înlocuiește 
cu următorul text:
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Măsuri împotriva perturbării pieței „Măsuri de prevenire și de gestionare a 
perturbărilor piețeiˮ

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Este evident că prevenirea este importantă, însă perturbările pieței trebuie, de asemenea, să 
fie gestionate atunci când apar.

Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 219 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(26c) La articolul 219 alineatul (1), 
primul paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

Pentru a reacționa în mod eficient și 
concret la amenințările de perturbare a 
pieței cauzate de majorări sau reduceri 
semnificative de preț pe piețele interne ori 
externe sau la alte evenimente și 
circumstanțe care perturbă sau amenință să 
perturbe piața într-un mod semnificativ, în 
cazul în care situația respectivă sau efectele 
ei pe piață sunt susceptibile să continue sau 
să se agraveze, Comisia este împuternicită 
să adopte, în conformitate cu articolul 227, 
acte delegate prin care se stabilesc măsurile 
necesare pentru a aborda situația respectivă 
de pe piață, cu respectarea eventualelor 
obligații rezultate din acorduri 
internaționale încheiate în conformitate cu 
TFUE și cu condiția ca orice alte măsuri 
disponibile în temeiul prezentului 
regulament să se dovedească insuficiente.

„Pentru a reacționa în mod eficient și 
concret la amenințările de perturbare a 
pieței cauzate de majorări sau reduceri 
semnificative de preț pe piețele interne ori 
externe sau la alte evenimente și 
circumstanțe care perturbă sau amenință să 
perturbe piața într-un mod semnificativ, în 
cazul în care situația respectivă sau efectele 
ei pe piață sunt susceptibile să continue sau 
să se agraveze, Comisia este împuternicită 
să adopte, în conformitate cu articolul 227, 
acte delegate prin care se stabilesc măsurile 
necesare pentru a aborda situația respectivă 
de pe piață, cu respectarea eventualelor 
obligații rezultate din acorduri 
internaționale încheiate în conformitate cu 
TFUE.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
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content/RO/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Acest articol acordă prerogative importante Comisiei pentru a interveni în caz de criză. 
Aceste prerogative nu sunt detaliate, ci dau mână liberă. Acest articol a servit drept bază 
pentru ajutorul la reducerea voluntară a producției de lapte în 2016. Prin eliminarea 
sfârșitului primului paragraf de la alineatul (1), se elimină o condiție care nu a fost bine 
definită și care împiedică utilizarea acestui articol împreună cu alte măsuri.

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 219 – alineatul 1 – paragraful 4

Textul în vigoare Amendamentul

(26d) La articolul 219 alineatul (1), al 
patrulea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

Aceste măsuri pot să extindă sau să 
modifice, în măsura în care este necesar și 
pentru perioada de timp necesară pentru a 
se aborda perturbarea pieței sau 
amenințarea acesteia, domeniul de aplicare, 
durata sau alte aspecte ale altor măsuri 
prevăzute în cadrul prezentului regulament, 
pot să prevadă restituiri la export ori pot
suspenda taxele la import, în totalitate sau 
parțial, inclusiv pentru anumite cantități 
sau perioade, după caz.

Aceste măsuri pot să extindă sau să 
modifice, în măsura în care este necesar și 
pentru perioada de timp necesară pentru a 
se aborda perturbarea pieței sau 
amenințarea acesteia, domeniul de aplicare, 
durata sau alte aspecte ale altor măsuri 
prevăzute în cadrul prezentului regulament, 
pot să consolideze controalele la import, 
pot să ajusteze în sus sau în jos taxele la 
import, în totalitate sau parțial, inclusiv 
pentru anumite cantități sau perioade, după 
caz. De asemenea, măsurile pot viza 
adaptarea regimului de prețuri de intrare 
pentru fructe și legume, deschizând o 
concertare cu țările terțe care exportă 
către Uniune.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Întrucât Comisia a eliminat articolele 196 până la 204 privind subvențiile la export, trebuie 
eliminate și trimiterile la acestea din cadrul articolului 219. Prin urmare, pentru a menține 
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echilibrul între măsurile care trebuie luate în cazul unor dezechilibre care duc la modificarea 
prețurilor de pe piața internă în sensul creșterii sau al scăderii, este necesar să se facă 
referire la posibilitatea ajustării taxelor în sensul creșterii sau al scăderii, și nu doar la 
posibilitatea suspendării acestora, precum și la consolidarea controalelor la import.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 220 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26e) Se introduce următorul articol:

Articolul 220a

Programul de reducere a producției

1. În cazul unor dezechilibre grave ale 
pieței și atunci când tehnicile de producție 
permit acest lucru, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 227, în vederea 
acordării unui ajutor producătorilor 
dintr-un anumit sector menționat la 
articolul 1 alineatul (2) care, pe o 
perioadă definită, își reduc livrările în 
comparație cu aceeași perioadă a anului 
precedent.

2. Ajutorul se acordă pe baza principiului 
unei cereri din partea producătorilor, 
prezentată statului membru în care 
aceștia sunt stabiliți, folosind metoda 
prevăzută de statul membru în cauză.

Statele membre pot decide ca cererile de 
ajutor pentru reducere să fie depuse în 
numele producătorilor de către 
organizații recunoscute sau de către 
cooperativele înființate în conformitate cu 
legislația națională. În acest caz, statele 
membre se asigură că ajutoarele sunt 
transmise în totalitate producătorilor care 
și-au redus efectiv livrările.

3. Dacă participarea nu este suficientă 
pentru reechilibrarea pieței, Comisia este 
împuternicită să oblige toți producătorii 



PE623.922v01-00 50/80 PR\1167245RO.docx

RO

să își reducă producția.

4. Pentru a se asigura că acest sistem este 
pus în aplicare în mod eficace și adecvat, 
Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 227, acte 
delegate prin care se stabilesc:

(a) volumul maxim total sau cantitatea 
maximă totală de produse livrate care va 
fi redusă la nivelul Uniunii în cadrul 
programului de reducere;

(b) durata perioadei de reducere și, dacă 
este cazul, prelungirea sa;

(c) cuantumul ajutorului în conformitate 
cu volumul sau cantitatea redusă și 
modalitățile aferente de finanțare;

(d) criteriile de eligibilitate pentru 
solicitanții de ajutor și de admisibilitate 
pentru cererile de ajutor;

(e) condițiile specifice privind punerea în 
aplicare a acestui program.

Or. fr

Justificare

Este vorba despre transcrierea în Regulamentul OCP a ajutorului pentru reducerea 
producției de lapte aplicată în 2016 pe baza articolului 219. Acest articol permite 
fundamentarea acestui dispozitiv în regulament, permițând, în același timp, trecerea de la o 
logică de stimulare la o logică de coerciție.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 f (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 222

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26f) Articolul 222 se elimină.

Or. fr

Justificare

Acest articol este considerat a fi „pro-cartel”. A fost utilizat o dată în 2016 pentru criza 
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laptelui, însă fără niciun rezultat. Dimpotrivă, PAC trebuie să fie mijlocul de protejare a 
fermierilor și a consumatorilor împotriva abuzurilor concentrării monopoliste a 
transformării și a distribuției.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 g (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 223 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

(26g) La articolul 223 alineatul (1), al 
doilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

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 Autorității Europene 
pentru Valori Mobiliare și Piețe 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.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Revizuirea directivelor prin care se asigură reglementarea piețelor financiare europene 
implică o obligație de cooperare din partea Comisiei și a autorităților naționale cu 
autoritățile financiare.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 26 h (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 223 – alineatul 3 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26h) La articolul 223 alineatul (3), se 



PE623.922v01-00 52/80 PR\1167245RO.docx

RO

adaugă următorul paragraf:

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.

Or. fr

Justificare

Articolul 223 acordă prerogative importante Comisiei pentru a îmbunătăți transparența pe 
piețe. Potrivit Regulamentului EMIR nr.648/2012 referitor la piețele financiare, autoritățile 
de reglementare a piețelor agricole vor avea posibilitatea să impună efectuarea tranzacțiilor 
extrabursiere opace prin intermediul unor platforme electronice de schimb.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 225 – paragraful 1 – literele a-d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) La articolul 225, literele (a) - (d) se 
elimină;

(27) La articolul 225, literele (a), (c) și
(d) se elimină;

Or. fr

Justificare

Printre cele 4 eliminări propuse de Comisie, ne opunem eliminării literei (b) privind evoluția 
pieței laptelui și a produselor lactate.

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 225 – paragraful 1 – litera b
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Textul în vigoare Amendamentul

(27a) La primul paragraf de la articolul 
225, litera (b) se înlocuiește cu următorul 
text:

(b) până la 30 iunie 2014 și, de asemenea, 
până la 31 decembrie 2018 cu privire la 
evoluția situației pieței din sectorul laptelui 
și al produselor lactate și în special cu 
privire la aplicarea articolelor 148-151, a 
articolului 152 alineatul (3) și a articolului 
157 alineatul (3), evaluând îndeosebi 
efectele asupra producătorilor și producției 
de lapte din regiunile dezavantajate în ceea 
ce privește obiectivul general de menținere 
a producției în aceste regiuni și inclusiv 
stimulentele potențiale pentru încurajarea 
fermierilor de a încheia acorduri de 
producție comune, însoțite de orice 
propuneri corespunzătoare;

„(b) până la 31 decembrie 2018, 31 
decembrie 2021 și, de asemenea, până la 
31 decembrie 2024 cu privire la evoluția 
situației pieței din sectorul laptelui și al 
produselor lactate și în special cu privire la 
aplicarea articolelor 148-151, a articolului 
152 alineatul (3) și a articolului 157 
alineatul (3), evaluând îndeosebi efectele 
asupra producătorilor și producției de lapte 
din regiunile dezavantajate în ceea ce 
privește obiectivul general de menținere a 
producției în aceste regiuni și inclusiv 
stimulentele potențiale pentru încurajarea 
fermierilor de a încheia acorduri de 
producție comune, însoțite de orice 
propuneri corespunzătoare;”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539679353089&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Gestionarea ieșirii din regimul de cote pentru lapte a fost mai mult decât hazardată. Comisia 
trebuie să continue să raporteze cu privire la mobilizarea pârghiilor puse la dispoziția 
statelor membre pentru a asigura o mai bună organizare a producătorilor, dar și cu privire la 
propriile sale acțiuni în materie de gestionare a crizelor.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 225 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27b) La articolul 225, se adaugă 
următoarea literă:

(da) până la 30 iunie 2019, cu privire la 
strategia Comisiei de a utiliza cât mai 
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eficient dispozițiile prevăzute în 
regulament pentru a preveni și a gestiona 
crizele piețelor agricole interne care ar 
putea apărea în urma retragerii Regatului 
Unit.

Or. fr

Justificare

Acest articol obligă Comisia să elaboreze rapoarte cu privire la subiecte legate de aplicarea 
regulamentului. Având în vedere slaba activitate a Comisiei în ceea ce privește evaluarea 
primului pilon al PAC și ținând cont de perspectiva Brexitului, este important ca Comisia să 
propună o strategie de prevenire și de gestionare a crizelor imediat ce vor fi stabilite 
principalele scenarii pentru Brexit.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 225 – paragraful 1 – litera db (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27c) La articolul 225, se adaugă 
următoarea literă:

(db) până la 31 decembrie 2019, cu privire 
la definirea diferitelor tipuri de crize ale 
piețelor agricole pentru a stabili cadrul de 
performanță al Comisiei în vederea unui 
dialog mai bun cu Parlamentul European 
și cu Consiliul;

Or. fr

Justificare

Se solicită un raport și pentru ca Comisia să stabilească un cadru de raportare în ceea ce 
privește caracterizarea crizelor piețelor agricole; acest raport va constitui baza pentru 
stabilirea cadrului de performanță al Comisiei și pentru a-i permite acesteia să intervină 
atunci când este necesar.

Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 27 d (nou)
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Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 225 – paragraful 1 – litera dc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27d) La articolul 225, se adaugă 
următoarea literă:

(dc) până la 31 decembrie 2020 cu privire 
la capacitățile noilor tehnologii ale 
informației și comunicațiilor pentru 
modernizarea relațiilor Comisiei cu 
autoritățile naționale și cu întreprinderile, 
în vederea asigurării unui grad mai 
ridicat de transparență, în special a 
piețelor;

Or. fr

Justificare

Deși simplificarea și modernizarea sunt cuvintele-cheie ale reformei, Comisia nu a făcut 
nicio propunere concretă pentru a utiliza noile tehnologii ale informației și comunicațiilor în 
vederea îmbunătățirii schimburilor pe care le are cu statele membre și cu întreprinderile, în 
special în ceea ce privește transparența piețelor.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 226 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Se introduce următorul articol:

Articolul 226a

Planul de gestionare a crizelor

1. Comisia stabilește un plan de 
gestionare a crizelor pentru a pune în 
aplicare ajutorul din partea Uniunii 
finanțat prin FEGA pentru a permite 
realizarea obiectivelor PAC definite la 
articolul 39 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în 
special a obiectivului de stabilizare a 
piețelor.
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2. Pe baza raportului care definește 
diferitele tipuri de crize prevăzute la 
articolul 225 litera (c) și a activităților de 
evaluare efectuate, în special, în cadrul 
primului pilon al PAC, Comisia definește 
o strategie de intervenție pentru fiecare tip 
de criză. Se efectuează o analiză SWOT a 
fiecărui instrument de gestionare a 
piețelor definit prin prezentul regulament 
pentru a identifica sinergiile între 
instrumente.

3. Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
277 pentru a stabili valorile țintă și
intermediare cantitative în vederea 
contribuției instrumentelor din prezentul 
regulament la realizarea obiectivelor 
menționate la articolul 39 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene. 
Până la 1 ianuarie 2020, Comisia prezintă 
Parlamentului European și Consiliului o 
propunere de plan de gestionare a 
crizelor. Pe această bază, statele membre 
prezintă Comisiei planurile lor strategice 
care țin de PAC.

4. Planul de gestionare a crizelor acoperă 
perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2021 și 
31 decembrie 2027, cu o clauză de 
revizuire la jumătatea perioadei la 30 
iunie 2024, ocazie cu care este optimizată 
coerența cu toate planurile strategice ale 
statelor membre pentru un grad mai 
ridicat de eficiență a utilizării de fonduri 
publice și pentru o mai mare valoare 
adăugată a Uniunii.

Or. fr

Justificare

Sunt reluate sintetic articolele 91 și 113 din proiectul de regulament privind planurile 
strategice, potrivit cărora statele membre trebuie să își prezinte și să își justifice alegerile 
Comisiei. Este necesar ca Comisia să definească strategia pentru crize în vederea raportării 
către Parlament și Consiliu. Clarificarea strategiei sale este o condiție prealabilă obligatorie 
pentru ca statele membre să își poată stabili, la rândul lor, ierarhizarea priorităților.
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Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 226 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28b) Se introduce următorul articol:

Articolul 226b

Cadrul de performanță

1. Comisia stabilește un cadru de 
performanță care permite raportarea, 
monitorizarea și evaluarea performanței 
planului de gestionare a crizelor în 
decursul punerii sale în aplicare.

2. Cadrul de performanță include 
următoarele elemente:

(a) un ansamblu comun de indicatori 
privind contextul, realizarea, rezultatele și 
impactul, care servește drept bază pentru 
monitorizarea, evaluarea și raportul 
anual de performanță;

(b) valorile țintă și valorile intermediare 
anuale stabilite în raport cu obiectivul 
specific corespunzător ajutorului 
indicatorilor de rezultat;

(c) colectarea, stocarea și transmiterea 
datelor;

(d) rapoarte anuale privind performanța 
planului de gestionare a crizelor pentru 
fiecare producție afectată pe parcursul 
anului;

(e) măsuri privind rezervele de eficiență în 
utilizarea întregului FEGA.

3. Cadrul de performanță are scopul de a:

(a) evalua impactul, eficacitatea, 
eficiența, relevanța, coerența și valoarea 
adăugată a PAC;

(b) raporta Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la utilizarea 
prerogativelor acordate Comisiei în 
materie de prevenire și gestionare a 
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crizelor;

(c) renunța la logica actuală de consum 
bugetar a FEGA;

(d) duce la apariția unei logici de 
coordonare anticiclică a piețelor și a
veniturilor agricole prin care Comisia 
optimizează utilizarea fondurilor publice 
în funcție de ciclurile economice, 
evenimentele climatice și tensiunile 
geopolitice.

Or. fr

Justificare

Sunt reluate sintetic articolele 91 și 113 din proiectul de regulament privind planurile 
strategice, potrivit cărora statele membre trebuie să își prezinte și să își justifice alegerile 
Comisiei. Este necesar ca Comisia să definească strategia pentru crize în vederea raportării 
către Parlament și Consiliu. O clarificare a strategiei sale este o condiție prealabilă 
obligatorie pentru ca statele membre să își poată stabili, la rândul lor, ierarhizarea 
priorităților.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 28 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Articolul 227 – alineatul 2

Textul în vigoare Amendamentul

(28c) La articolul 227, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată în prezentul regulament se 
conferă Comisiei pentru o perioadă de 
șapte ani de la 20 decembrie 2013. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competențe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de șapte ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun prelungirii 
respective cel târziu cu trei luni înainte de 
încheierea fiecărei perioade.

„2. Competența de a adopta acte delegate 
menționată în prezentul regulament se 
conferă Comisiei pentru o perioadă de 
șapte ani de la 20 decembrie 2020. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competențe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de șapte ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun prelungirii 
respective cel târziu cu trei luni înainte de 
încheierea fiecărei perioade.”
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539764116757&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Este vorba despre o actualizare pentru următoarea perioadă de programare.

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa II – partea IX – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) La anexa II partea IX, se adaugă 
următorul punct:

(2a) Prin „ceară de albine” se înțelege o 
substanță constituită doar din secreția 
glandelor de ceară ale albinelor 
lucrătoare din specia Apis Mellifera și 
care este utilizată pentru construcția 
fagurilor.

Or. fr

Justificare

Definiția produselor apicole: ceară de albine.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa II – partea IX – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29b) La anexa II partea IX, se adaugă 
următorul punct:

(2b) Prin „lăptișor de matcă” se înțelege o 
substanță naturală secretată de glandele 
hipofaringiene și mandibulare ale 
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albinelor doici din specia Apis Mellifera. 
Această substanță este utilizată în 
principal pentru hrănirea larvelor și a 
mătcii, este un produs proaspăt, natural și 
netratat. Poate fi filtrată (fără 
ultrafiltrare), dar fără adăugarea vreunei 
alte substanțe.

Or. fr

Justificare

Definiția produselor apicole: lăptișor de matcă.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa II – partea IX – punctul 2 c nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29c) La anexa II partea IX, se adaugă 
următorul punct:

(2c) Prin „propolis” se înțelege o rășină 
exclusiv de origine naturală și vegetală, 
culeasă de albinele lucrătoare din specia 
Apis Mellifera din anumite surse de 
plante, la care se adaugă propria lor 
secreție (în principal, ceară și secreție 
salivară). Această rășină este utilizată în 
principal ca protecție a stupilor.

Or. fr

Justificare

Definiția produselor apicole: propolis.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa II – partea IX – punctul 2 d nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(29d) La anexa II partea IX, se adaugă 
următorul punct:

(2d) Prin „granule de polen” se înțeleg 
granulele acumulate de polen cules de 
albinele lucrătoare din specia Apis 
Mellifera, compactate cu picioarele lor 
din spate cu ajutorul mierii și/sau al 
nectarului și cu secreția de la albine.

Or. fr

Justificare

Definiția produselor apicole: granulele de polen.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa II – partea IX – punctul 2 e nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29e) La anexa II partea IX, se adaugă 
următorul punct:

(2e) Prin „păstură” sau „pâinea albinelor” 

se înțeleg granule de polen înfășurate în 
celule de fagure de către albine și care fac 
obiectul unui tratament natural care 
conduce la prezența enzimelor și a 
microbiotei simbiotice. Aceasta este 
utilizată de către albinele doici pentru 
hrănirea larvelor.

Or. fr

Justificare

Definiția produselor apicole: păstură sau pâinea albinelor.
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Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 29 f (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa II – partea IX – punctul 2 f nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29f) La anexa II partea IX, se adaugă 
următorul punct:

(2f) Prin „venin de albină” se înțelege 
secreția glandelor de venin ale albinei, 
utilizat de către albine pentru a se apăra 
împotriva atacatorilor stupului.

Or. fr

Justificare

Definiția produselor apicole: venin de albină.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea I – titlu

Textul în vigoare Amendamentul

(31a) Titlul părții I se înlocuiește cu 
următorul text:

Carne provenind de la bovine cu vârsta mai 
mică de 12 luni

„Carne provenind de la bovine și ovine cu 
vârsta mai mică de 12 luni”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Termenul miel nu face obiectul unei armonizări la nivel european. Însă o parte importantă a 
animalelor cu vârste mai mari de 12 luni sunt vândute pe piața europeană sub termenul 
„miel”, fără să corespundă așteptărilor consumatorului în ceea ce privește, în special, 
frăgezimea. În contextul scăderii consumului de carne de oaie, al Brexitului și al negocierii 
acordurilor cu Australia și cu Noua Zeelandă, este necesar să se evite orice denumire 
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abuzivă a cărnii de miel.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea I – secțiunea II – titlu

Textul în vigoare Amendamentul

(31b) În partea I, titlul secțiunii II se 
înlocuiește cu următorul text:

II. Clasificarea bovinelor cu vârsta mai 
mică de 12 luni la abator

„II. Clasificarea bovinelor și a ovinelor cu 
vârsta mai mică de 12 luni la abator”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Termenul miel nu face obiectul unei armonizări la nivel european. Însă o parte importantă a 
animalelor cu vârste mai mari de 12 luni sunt vândute pe piața europeană sub termenul 
„miel”, fără să corespundă așteptărilor consumatorului în ceea ce privește, în special, 
frăgezimea. În contextul scăderii consumului de carne de oaie, al Brexitului și al negocierii 
acordurilor cu Australia și cu Noua Zeelandă, este necesar să se evite orice denumire 
abuzivă a cărnii de miel.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea I – secțiunea II – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31c) La anexa VII partea I secțiunea II, 
se adaugă următorul paragraf:

În momentul sacrificării, toate ovinele cu 
vârsta mai mică de 12 luni sunt clasificate 
de operatori, sub supravegherea 
autorității competente, în categoria 
următoare:
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Categoria A: carcase de ovine cu vârsta 
sub 12 luni

Litera de identificare a categoriei A.

Or. fr

Justificare

Termenul miel nu face obiectul unei armonizări la nivel european. Însă o parte importantă a 
animalelor cu vârste mai mari de 12 luni sunt vândute pe piața europeană sub termenul 
„miel”, fără să corespundă așteptărilor consumatorului în ceea ce privește, în special, 
frăgezimea. În contextul scăderii consumului de carne de oaie, al Brexitului și al negocierii 
acordurilor cu Australia și cu Noua Zeelandă, este necesar să se evite orice denumire 
abuzivă a cărnii de miel.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 d (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea I – secțiunea II – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

(31d) La anexa VII partea I secțiunea II, 
al doilea paragraf se înlocuiește cu 
următorul text:

Această clasificare se desfășoară pe baza 
informațiilor cuprinse în pașaportul care 
însoțește bovinele sau, în absența acestuia, 
pe baza datelor din baza de date electronică 
prevăzută la articolul 5 din Regulamentul 
(CE) n 1760/2000 al Parlamentului 
European și al Consiliului ( 1 ).

„Această clasificare se desfășoară pe baza 
informațiilor cuprinse în pașaportul care 
însoțește bovinele și ovinele sau, în absența 
acestuia, pe baza datelor din baza de date 
electronică prevăzută la articolul 5 din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al 
Parlamentului European și al Consiliului.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 e (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea I – secțiunea III – punctul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(31e) La anexa VII partea I secțiunea 
III, se adaugă următorul punct:

1a. Carnea provenind de la ovine cu 
vârsta mai mică de 12 luni se 
comercializează în statele membre numai 
sub următoarea (următoarele) denumire 
(denumiri) comercială (comerciale) 
prevăzută (prevăzute) pentru fiecare stat 
membru:

Țara de comercializare:

Denumirile comerciale care trebuie 
utilizate: miel

Or. fr

Justificare

Termenul miel nu face obiectul unei armonizări la nivel european. Însă o parte importantă a 
animalelor cu vârste mai mari de 12 luni sunt vândute pe piața europeană sub termenul 
„miel”, fără să corespundă așteptărilor consumatorului în ceea ce privește, în special, 
frăgezimea. În contextul scăderii consumului de carne de oaie, al Brexitului și al negocierii 
acordurilor cu Australia și cu Noua Zeelandă, este necesar să se evite orice denumire 
abuzivă a cărnii de miel.

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 f (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea I – secțiunea III – punctul 3 – paragraful 1

Textul în vigoare Amendamentul

(31f) La anexa VII partea I secțiunea 
III punctul 3, primul paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:

Denumirile comerciale enumerate pentru 
categoria V la subpunctul A din tabelul 
prevăzut la paragraful 1 și orice denumire 
nouă derivată din aceste denumiri 
comerciale se utilizează numai dacă sunt 
îndeplinite cerințele prevăzute în prezenta 
anexă.

„Denumirile comerciale enumerate pentru 
categoria de bovine V și categoria de ovine 
A la subpunctul A din tabelul prevăzut la 
paragraful 1 și orice denumire nouă 
derivată din aceste denumiri comerciale se 
utilizează numai dacă sunt îndeplinite 
cerințele prevăzute în prezenta anexă.”
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Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Termenul miel nu face obiectul unei armonizări la nivel european. Însă o parte importantă a 
animalelor cu vârste mai mari de 12 luni sunt vândute pe piața europeană sub termenul 
„miel”, fără să corespundă așteptărilor consumatorului în ceea ce privește, în special, 
frăgezimea. În contextul scăderii consumului de carne de oaie, al Brexitului și al negocierii 
acordurilor cu Australia și cu Noua Zeelandă, este necesar să se evite orice denumire 
abuzivă a cărnii de miel.

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 31 g (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea I – secțiunea III – punctul 3 – paragraful 2

Textul în vigoare Amendamentul

(31g) La anexa VII partea I secțiunea 
III punctul 3, al doilea paragraf se 
înlocuiește cu următorul text:

În special, termenii „veau”, „telecí”, „Kalb”, 
„μοσχάρι”, „ternera”, „kalv”, „veal”, 
„vitello”, „vitella”, „kalf”, „vitela” și 
„teletina” nu se utilizează într-o denumire 
comercială și nu sunt indicați pe eticheta 
cărnii provenind de la bovine cu vârsta mai 
mare de 12 luni.

„În special, termenii „veau”, „telecí”, 
„Kalb”, „μοσχάρι”, „ternera”, „kalv”, „veal”, 
„vitello”, „vitella”, „kalf”, „vitela” și 
„teletina” nu se utilizează într-o denumire 
comercială și nu sunt indicați pe eticheta 
cărnii provenind de la bovine cu vârsta mai 
mare de 12 luni. În plus, termenul miel nu 
poate fi utilizat într-o denumire 
comercială și nici nu poate figura pe
eticheta cărnii provenind de la ovine cu 
vârsta mai mare de 12 luni.”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539877693793&uri=CELEX:02013R1308-20180101)

Justificare

Termenul miel nu face obiectul unei armonizări la nivel european. Însă o parte importantă a 
animalelor cu vârste mai mari de 12 luni sunt vândute pe piața europeană sub termenul 
„miel”, fără să corespundă așteptărilor consumatorului în ceea ce privește, în special, 
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frăgezimea. În contextul scăderii consumului de carne de oaie, al Brexitului și al negocierii 
acordurilor cu Australia și cu Noua Zeelandă, este necesar să se evite orice denumire 
abuzivă a cărnii de miel.

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 32
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VII – partea II – punctele 18 și 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) la anexa VII partea II, se adaugă 
următoarele puncte 18 și 19:

eliminat

„(18) Termenul « dezalcoolizat » poate fi 
utilizat împreună cu denumirea 
produselor vitivinicole menționate la 
punctele 1 și 4 - 9, atunci când produsul:

(a) este obținut din vin conform 
definiției de la punctul 1, vin spumant 
conform definiției de la punctul 4, vin 
spumant de calitate conform definiției de 
la punctul 5, vin spumant de calitate de tip 
aromat conform definiției de la punctul 6, 
vin spumos conform definiției de la
punctul 7, vin petiant conform definiției 
de la punctul 8 sau din vin perlant 
conform definiției de la punctul 9;

(b) a fost supus unui tratament de 
dezalcoolizare în conformitate cu 
procedeele precizate în anexa VIII partea 
I secțiunea E; și

(c) are o concentrație alcoolică totală 
de cel mult 0,5 % vol.

(19) Termenul « parțial dezalcoolizat » 
poate fi utilizat împreună cu denumirea 
produselor vitivinicole menționate la 
punctele 1 și 4 - 9, atunci când produsul:

(a) este obținut din vin conform 
definiției de la punctul 1, vin spumant 
conform definiției de la punctul 4, vin 
spumant de calitate conform definiției de 
la punctul 5, vin spumant de calitate de tip 
aromat conform definiției de la punctul 6, 
vin spumos conform definiției de la 
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punctul 7, vin petiant conform definiției 
de la punctul 8 sau din vin perlant 
conform definiției de la punctul 9;

(b) a fost supus unui tratament de 
dezalcoolizare în conformitate cu 
procedeele precizate în anexa VIII partea 
I secțiunea E; și

(c) are o tărie alcoolică totală de peste 
0,5 % în volume și, în urma aplicării 
procedeelor precizate în anexa VIII 
partea I secțiunea E, tăria sa alcoolică 
totală este redusă cu peste 20 % în 
volume, în comparație cu tăria sa 
alcoolică totală inițială.”;

Or. fr

Justificare

Crearea acestei noi categorii de vinuri dezalcoolizate nu corespunde definiției vinului 
prevăzută în partea II a anexei VII din Regulamentul OCP. Vinurile dezalcoolizate necesită 
adăugarea unor arome pentru a compensa pierderea de alcool și sunt asimilate unor produse 
industriale. Aceste produse pe bază de vin nu pot fi încadrate în normele OCP, ci mai 
degrabă în normele Regulamentului 251/2014 privind vinurile aromatizate.

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 33
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa VIII – partea I – secțiunea E

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33) în anexa VIII partea I se adaugă 
secțiunea E următoare:

eliminat

„E. Procedeele de dezalcoolizare

Următoarele procedee de dezalcoolizare, 
fie că sunt utilizate în mod independent 
fie în combinație, sunt autorizate pentru a 
reduce o parte sau întreg conținutul de 
etanol al produselor vitivinicole 
menționate la punctele 1 și 4 - 9 din anexa 
VII partea II:

(a) evaporare parțială sub vid;
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(b) procese de membrană;

(c) distilare.

Procedeele de dezalcoolizare nu produc 
defecte organoleptice ale produsului 
vitivinicol. Eliminarea etanolului din 
produsul vitivinicol trebuie să nu fie 
efectuată în combinație cu creșterea 
conținutului de zahăr din mustul de 
struguri.”

Or. fr

Justificare

Crearea acestei noi categorii de vinuri dezalcoolizate nu corespunde definiției vinului 
prevăzută în partea II a anexei VII din Regulamentul OCP. Vinurile dezalcoolizate necesită 
adăugarea unor arome pentru a compensa pierderea de alcool și sunt asimilate unor produse 
industriale. Aceste produse pe bază de vin nu pot fi încadrate în normele OCP, ci mai 
degrabă în normele Regulamentului 251/2014 privind vinurile aromatizate.

Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 33 a (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa XI

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33a) Anexa XI se elimină.

Or. fr

Justificare

Regimul cotelor pentru zahăr este eliminat. Comisia a omis să elimine anexa XI.

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 33 b (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa XII
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(33b) Anexa XII se elimină.

Or. fr

Justificare

Regimul cotelor pentru zahăr a fost eliminat. Comisia a omis să elimine anexa XII.

Amendamentul 95

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 33 c (nou)
Regulamentul (UE) nr. 1308/2013
Anexa XIII

Textul propus de Comisie Amendamentul

(33c) Anexa XIII se elimină.

Or. fr

Justificare

Regimul cotelor pentru zahăr a fost eliminat. Comisia a omis să elimine anexa XIII.

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fr

Justificare

Prin acest amendament, se solicită menținerea definiției denumirii de origine, adaptând-o în 



PR\1167245RO.docx 71/80 PE623.922v01-00

RO

conformitate cu Acordul de la Lisabona. Factorii umani sunt, de fapt, esențiali pentru 
caracterizarea produsului cu denumire de origine. În plus, atenuarea factorilor umani ar 
avea consecințe asupra protejării produselor la nivel internațional, în cazul în care opozanții 
pretind asemănări ale mediului natural și geografic pentru a atenua specificitatea 
denumirilor de origine.

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 7 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) la articolul 7 alineatul (1), litera (d) 
se elimină;

(3) la articolul 7 alineatul (1), litera (d) 
se înlocuiește cu următorul text:

„(d) elemente de trasabilitate care atestă 
că produsul este originar din zona 
geografică delimitată menționată la 
articolul 5 alineatul (1) sau (2);”

Or. fr

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?qid=1539769667287&uri=CELEX:32012R1151)

Justificare

Formularea actuală a literei (d) cu privire la definiția zonei geografice delimitate conținută 
în caietul de sarcini este ambiguă; se propune modificarea ușoară a acesteia pentru a se 
pune accentul pe trasabilitatea produsului care beneficiază de o denumire de origine 
protejată sau de o indicație geografică protejată.

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012
Articolul 15 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la alineatul (2), teza introductivă se 
înlocuiește cu următorul text: 

eliminat

Fără a aduce atingere articolului 14, 
Comisia poate adopta acte de punere în 
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aplicare care prelungesc perioada de 
tranziție menționată la alineatul (1) din 
prezentul articol, în cazuri justificate, 
atunci când se demonstrează că:

Or. fr

Justificare

Această propunere a Comisiei care vizează să nu se mai prevadă o durată maximă pentru 
anumite perioade tranzitorii scade protecția denumirii de origine protejate sau a indicației 
geografice protejate. Absența limitării în timp poate duce la o confuzie pentru consumatori și 
poate genera un tratament inechitabil pentru producători.

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 2 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

— pentru departamentele franceze de 
peste mări: 267 580 000 EUR

— pentru departamentele franceze de 
peste mări: 278 410 000 EUR

Or. fr

Justificare

Prin amendament, se solicită menținerea pachetului actual.

Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 2 – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Azore și Madeira: 102 080 000
EUR

— Azore și Madeira: 106 210 000
EUR

Or. fr
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Justificare

Prin amendament, se solicită menținerea pachetului actual.

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 2 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Insulele Canare: 257 970 000 EUR — Insulele Canare: 268 420 000 EUR

Or. fr

Justificare

Prin amendament, se solicită menținerea pachetului actual.

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

— pentru departamentele franceze de 
peste mări: 25 900 000 EUR

— pentru departamentele franceze de 
peste mări: 26 900 000 EUR

Or. fr

Justificare

Prin amendament, se solicită menținerea pachetului actual.

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

— Azore și Madeira: 20 400 000 EUR — Azore și Madeira: 21 200 000 EUR

Or. fr

Justificare

Prin amendament, se solicită menținerea pachetului actual.

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 4 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 228/2013
Articolul 30 – alineatul 3 – paragraful 1 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

— Insulele Canare: 69 900 000 EUR — Insulele Canare: 72 700 000 EUR

Or. fr

Justificare

Prin amendament, se solicită menținerea pachetului actual.

Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 229/2013
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Uniunea finanțează măsurile 
prevăzute în capitolele III și IV până la 
valoarea maximă de 23 000 000 EUR.

2. Uniunea finanțează măsurile 
prevăzute în capitolele III și IV până la 
valoarea maximă de 23 930 000 EUR.

Or. fr

Justificare

Prin amendament, se solicită menținerea pachetului actual.
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Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 5 – paragraful 1
Regulamentul (UE) nr. 229/2013
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Cuantumul alocat pentru finanțarea 
regimului specific de aprovizionare 
prevăzut în capitolul III nu poate depăși 
valoarea de 6 830 000 EUR.

3. Cuantumul alocat pentru finanțarea 
regimului specific de aprovizionare 
prevăzut în capitolul III nu poate depăși 
valoarea de 7 110 000 EUR.

Or. fr

Justificare

Prin amendament, se solicită menținerea pachetului actual.

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Vinurile introduse pe piață sau 
etichetate înaintea aplicării dispozițiilor 
relevante, care nu respectă exigențele 
prezentului regulament, pot fi 
comercializate până la epuizarea 
stocurilor.

Or. fr

Justificare

Acest amendament vizează vinurile etichetate înainte de intrarea în vigoare a noului 
regulament și, în special, partea din acesta privind noile obligații de etichetare.

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 2 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 119 alineatul (1) litera (ga), 
articolul 119 alineatul (3b) și articolul 
121 alineatul (2a) se aplică de la ... [un an 
după intrarea în vigoare a actului 
delegat].

Or. fr

Justificare

Dispozițiile privind etichetarea obligatorie a valorii energetice vor intra în vigoare la un an 
după adoptarea actului delegat.

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 7 – paragraful 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 119 alineatul (1) litera (gb) și 
articolul 119 alineatul (3a) se aplică de la 
... [doi ani după intrarea în vigoare a 
actului delegat].

Or. fr

Justificare

Dispozițiile privind etichetarea obligatorie a listei ingredientelor vor intra în vigoare la doi 
ani după adoptarea actului delegat.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Proiectul de reformă a politicii agricole comune (PAC) propus de Comisie nu se ridică la 
înălțimea provocărilor. Din 2014, criza veniturilor agricole afectează majoritatea producțiilor, 
afectând într-o măsură puțin mai mare reînnoirea generațiilor din rândul populației agricole. 
Consumatorii europeni nu au acordat niciodată atât de multă importanță conținutului 
produselor pe care le cumpără și nu înțeleg că Uniunea nu oferă o garanție mai mare pentru 
calitatea produselor decât pentru demnitatea celor care le produc.

Este momentul să se facă bilanțul poveștilor din anii 1990, când orientarea pe piață a fost 
erijată în totem al PAC, deși concentrarea monopolistă din sectorul aprovizionării agricole, 
din sectorul agroalimentar și al distribuției nu a fost niciodată atât de puternică. În contextul în 
care multilateralismul dispare și lasă locul unui război comercial inedit, Uniunea trebuie să își 
acorde o autonomie strategică și să își regăsească atributele suveranității sale alimentare, fără 
de care ineficacitatea va face în fiecare zi mai mult loc celor care vor să pună sub semnul 
întrebării construcția europeană.

Fără a-și face iluzii în ceea ce privește posibilitatea de a încheia negocierile înainte de sfârșitul 
mandatului, din cauza unei inițieri prea tardive și a incertitudinilor cu privire la următorul 
cadru financiar multianual, raportorul a decis să profite de propunerea Comisiei, extrem de 
incompletă, pentru a scoate în evidență ideea nevoii unei reformări profunde a 
Regulamentului OCP pentru a face din acesta un regulament veritabil pentru gestionarea 
crizelor agricole.

Eliminarea subvențiilor la export, propusă de Comisie, este necesară având în vedere 
angajamentele noastre internaționale. Cu toate acestea, a nu mai exporta dezechilibrele pieței 
noastre interne presupune să dispunem cu adevărat de pârghii de acțiune pentru gestionarea 
crizelor. Instrumentele sunt deja prevăzute în regulament, iar reforma din 2013 a permis 
consolidarea acestora. Punerea în aplicare a unui ajutor pentru reducerea voluntară a 
producției de lapte în 2016 a demonstrat că acest tip de instrument este eficace și poate exista 
un consens în această privință la nivelul Uniunii. Însă capacitatea de reacție pentru 
mobilizarea instrumentelor care să contribuie la o gestionare veritabilă a pieței comune 
trebuie să fie îmbunătățită, iar revizuirea rezervei de criză propusă de Comisie va avea o 
contribuție în acest sens. Pentru raportor, nu este vorba de limitarea prerogativelor Comisiei și 
de revenirea la declanșarea automată a instrumentelor, ci dimpotrivă: este necesar ca Comisia 
să fie responsabilizată, permițându-i, ca în cazul fiecărei autorități de gestionare, să 
stabilească o strategie de acțiune într-un cadru de performanță care va constitui baza pentru un 
dialog cu Parlamentul și Consiliul.

Intervenția publică (depozitarea publică) trebuie să continue să constituie o plasă de siguranță 
de ultimă instanță atunci când prețurile sunt la un nivel foarte scăzut față de nivelul lor de 
echilibru, însă mobilizarea altor instrumente trebuie să permită evitarea constituirii de stocuri 
foarte mari. Raportorul propune ca cea mai mare parte a producțiilor eligibile pentru ajutorul 
pentru depozitarea privată să poată beneficia, de asemenea, de plasa de siguranță publică. În 
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plus, propune un nou criteriu pentru declanșarea taxelor suplimentare la import pentru a 
permite reactualizarea prețurilor și a volumelor de declanșare care nu au evoluat de mai mult 
de 20 de ani.

Pentru a iniția elaborarea unei strategii de acțiune a Comisiei în materie de gestionare a 
crizelor, raportorul solicită întocmirea a două rapoarte: primul cu privire la măsurile care 
trebuie luate în cazul unor crize post-Brexit; al doilea cu privire la caracterizarea diferitelor 
tipuri de crize ale piețelor agricole. 

Întreaga PAC nu poate fi pasată statelor membre și planurilor strategice naționale. Comisia 
trebuie să rămână garantul integrității pieței comune în fața crizelor. În special, fără o 
îmbunătățire semnificativă a condițiilor de remunerare a fermierilor printr-o reglementare mai 
bună a piețelor prin care să se ofere siguranță fermierilor pentru tranziția ecologică, PAC va 
continua să fie ineficientă în ceea ce privește mediul și în fața schimbărilor climatice.

Raportorul susține orientarea Comisiei în favoarea unei responsabilizări mai mari a statelor 
membre și a fermierilor în special prin organizații de producători mai puternice. Însă acest 
lucru nu se poate face în detrimentul regiunilor, iar Comisia trebuie să își definească rolul în 
gestionarea publică a crizelor pentru a găsi o complementaritate potrivită cu gestionarea 
privată a riscurilor, asigurată de fermieri și de organizațiile acestora. Soluțiile de asigurare, 
precum asigurările sau fondurile mutuale, nu pot să înlocuiască intervenția publică, deoarece 
nu sunt deloc de ajutor în contextul unor piețe afectate în mod durabil sau care se confruntă cu 
disfuncții datorate dezechilibrelor în materie de putere de negociere.

Pentru a progresa în responsabilizarea actorilor economici, raportorul propune, în continuarea 
activității importante desfășurate de Parlament pentru negocierea Regulamentului Omnibus, 
să elimine ultimele incertitudini referitoare la posibilitățile oferite fermierilor pentru a se 
organiza mai bine, în legătură cu jurisprudența privind andivele. În schimb, raportorul solicită 
eliminarea articolului 222, denumit „pro-cartel”, deoarece autorizarea unor înțelegeri, chiar și 
temporare, pentru remedierea consecințelor unei dereglementări excesive nu este acceptabilă.

Raportorul propune extinderea sferei de aplicare a dispozițiilor referitoare la gestionarea 
ofertei valabile astăzi pentru brânzeturi, jambon și vin, la toate producțiile cu denumire de 
origine protejată, indicație geografică protejată, dar și la toate produsele care poartă marca 
oficială de calitate (etichetă...) și la toate noile mențiuni rezervate facultative suplimentare 
legate în special de sănătate.

Dacă ar fi mai bine organizați, producătorii ar putea participa la o partajare a valorii adăugate 
mai echitabilă în cadrul filierelor. Complementaritatea între gestionarea privată a riscurilor și 
gestionarea publică a crizelor trebuie să ducă la o mai bună funcționare a piețelor și, prin 
urmare, la creșterea părții de venituri agricole provenite din comercializarea producțiilor.

Astfel, raportorul propune o clauză de revizuire la jumătatea perioadei, respectiv la 30 iunie 
2024, pentru a îmbunătăți coerența și eficiența tuturor reglementărilor privind planurile 
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strategice și a OCP. Va fi necesar să se ia în considerare căile de ieșire cu ajutoare decuplate 
care vor continua să fie tot mai condamnate de partenerii noști internaționali, având în vedere 
și recentul atac al Statelor Unite împotriva măslinelor de masă din Spania. Pe termen mai 
lung, va fi necesar să se elimine logica silozurilor pentru a asigura coerența tuturor pârghiilor 
care să permită o gestionare anticiclică a piețelor și a veniturilor, inclusiv un program de 
ajutor alimentar net consolidat și o politică privind biocombustibilii mai flexibilă pentru a 
acorda prioritate securității alimentare în fața utilizărilor non-alimentare și pentru a servi drept 
amortizor în contextul instabilității piețelor agricole.

Raportorul constată că propunerea Comisiei nu conține nicio dispoziție referitoare la 
evoluțiile de reglementare introduse prin revizuirea directivelor și regulamentelor financiare 
(Directivele Barnier), deși materiile prime agricole fac în prezent parte din cadrul de 
supraveghere acoperit de autoritățile responsabile cu reglementarea piețelor financiare. Cu 
toate acestea, articolul 25 alineatul (1) din Regulamentul nr. 596/2014 și articolul 79 alineatul 
(7) din Directiva 65/2014 menționează prezentul regulament și prevăd obligații de cooperare 
pentru Comisie în ceea ce privește produsele agricole.

Pentru a soluționa această carență caracteristică marginalizării serviciilor responsabile cu 
agricultura din cadrul Comisiei, raportorul propune să se facă referire la această obligație de 
cooperare și să se adauge dispoziții prin care transferul de informații dinspre statele membre 
spre Comisie să se facă automat, în special cele referitoare la certificatele de import sau la 
stocurile publice. Va fi necesar, de asemenea, să se completeze articolul 223, conferind 
Comisiei competența de a impune utilizarea platformelor electronice de schimb pentru a 
crește transparența celor mai opace piețe extrabursiere.

La nivel mai general, raportorul solicită redactarea unui raport cu privire la utilizarea noilor 
tehnici ale informației și comunicațiilor și, în special, a tehnologiei blockchain, pentru a 
îmbunătăți funcționarea piețelor și a micșora sarcina administrativă. Deși raportul Grupului 
operativ privind funcționarea piețelor agricole evidențiase acest subiect în 2016, Comisia nu a 
făcut nicio propunere în acest sens, cu toate că simplificarea și modernizarea ar trebui să fie 
cuvintele-cheie.

De asemenea, raportorul face propuneri pentru extinderea prerogativelor organizațiilor 
interprofesionale în materie de transparență și de calitate. În legătură cu propunerea Comisiei 
privind respectarea normelor comunitare pentru vinurile aflate în tranzit, raportorul propune 
creșterea numărului de produse vizate de normele de comercializare pentru a atinge un grad 
mai ridicat de egalitate de tratament al producătorilor europeni și al celor din țări terțe.

În ceea ce privește dispozițiile privind sectorul viticol, raportorul solicită perenizarea 
sistemului de autorizații pentru plantări după 2030, menținând, în același timp, obligația de 
evaluare în 2023 pentru a permite organizațiilor profesionale să se exprime. Raportorul se 
opune propunerii Comisiei care vizează modificarea definiției denumirilor de origine protejate 
pentru a o alinia cu cea conținută în Acordul TRIPS și susține preluarea definiției din Acordul 
internațional de la Lisabona. Raportorul este de acord cu propunerea Comisiei de a autoriza 
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utilizarea noilor soiuri de struguri de vinificație, inclusiv pentru vinurile cu denumire de 
origine.

Raportorul consideră că vinurile dezalcoolizate nu pot beneficia de același regim ca vinul 
deoarece nu corespund definiției prevăzute în partea II din anexa VII la Regulamentul OCP. 
Absența alcoolului trebuie compensată prin adăugarea unor arome artificiale, ceea ce implică 
un proces industrial. Raportorul consideră că este important să se răspundă cererii 
consumatorilor privind transparența. Informațiile privind caloriile și ingredientele din vin 
trebuie să poată fi afișate pe etichetă sau într-un mod dematerializat pentru cele din urmă.
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