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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

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive 
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmăreşte să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent şi, respectiv, dispoziţia vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziţie a unui act existent pe care Parlamentul 
doreşte să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidenţiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului 
privind sistemele din domeniul calităţii produselor agricole
(COM(2010)0733 – C7-0423/2010 – 2010/0353(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2010)0733),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 43 alineatul (2) şi articolul 118 
alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0423/2010),

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

– având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală (A7-0000/2011),

1. adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi 
parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI 

AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI 

AL CONSILIULUI
privind sistemele din domeniul calităţii privind sistemele din domeniul calităţii 
                                               
1 Avizul ... (nepublicat încă în Jurnalul Oficial)
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produselor agricole produselor agricole şi alimentare

Or. en

Justificare

Concordanţă cu amendamentele la articole; produsele alimentare trebuie incluse în prezentul 
regulament, aşa cum sunt incluse şi în Regulamentele 509/2006 şi 510/2006.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 13 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- dispoziţiile referitoare la normele privind 
etichetarea voluntară conţinute în 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 şi în 
Directiva 2001/110/CE.

eliminat

Or. en

Justificare

Concordanţă cu amendamentele la articole.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Având în vedere caracterul lor 
specific, este necesară adoptarea unor 
dispoziţii speciale referitoare la etichetare 
în ceea ce priveşte denumirile de origine 
protejate şi indicaţiile geografice protejate, 
prin care producătorii să fie obligaţi să 
imprime pe ambalaje simbolurile sau 
indicaţiile corespunzătoare ale Uniunii. 
Utilizarea acestor simboluri sau indicaţii 
trebuie să fie obligatorie în cazul 

(28) Având în vedere caracterul lor 
specific, este necesară adoptarea unor 
dispoziţii speciale referitoare la etichetare 
în ceea ce priveşte denumirile de origine 
protejate şi indicaţiile geografice protejate, 
prin care producătorii să fie obligaţi să 
imprime pe ambalaje simbolurile sau 
indicaţiile corespunzătoare ale Uniunii. 
Utilizarea acestor simboluri sau indicaţii 
trebuie să fie obligatorie în cazul 
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denumirilor din Uniune, astfel încât, pe de 
o parte, această categorie de produse şi 
garanţiile aferente acestora să devină mai 
bine cunoscute de către consumatori şi, pe 
de altă parte, să se permită identificarea 
mai uşoară a acestor produse pe piaţă şi să 
se faciliteze controalele. Ţinând seama de 
cerinţele Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului, utilizarea acestor simboluri 
sau indicaţii trebuie să fie voluntară în 
ceea ce priveşte indicaţiile geografice şi 
denumirile de origine provenite dintr-o ţară 
terţă.

denumirilor din Uniune, astfel încât, pe de 
o parte, această categorie de produse şi 
garanţiile aferente acestora să devină mai 
bine cunoscute de către consumatori şi, pe 
de altă parte, să se permită identificarea 
mai uşoară a acestor produse pe piaţă şi să 
se faciliteze controalele. Ţinând seama de 
cerinţele Organizaţiei Mondiale a 
Comerţului, utilizarea acestor simboluri 
sau indicaţii trebuie autorizată, în ceea ce 
priveşte indicaţiile geografice şi denumirile 
de origine provenite dintr-o ţară terţă, 
numai în cazul produselor care respectă 
procedurile stabilite la capitolul IV titlul 
V din prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Concordanţă cu amendamentele la articole.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Înregistrarea în temeiul sistemului a 
denumirilor produselor tradiţionale 
autentice necesită revizuirea altor criterii şi 
condiţii de înregistrare a unei denumiri, în 
special în ceea ce priveşte definiţia 
termenului „tradiţional”, care trebuie să fie 
modificată pentru a cuprinde produsele 
care au o tradiţie de producţie foarte 
îndelungată. Pentru a spori protecţia 
patrimoniului culinar al Uniunii, 
domeniul de aplicare al sistemului 
referitor la specialităţile tradiţionale 
garantate trebuie să se concentreze mai 
clar, de acum înainte, asupra alimentelor 
preparate şi a produselor prelucrate.

(36) Înregistrarea în temeiul sistemului a 
denumirilor produselor tradiţionale 
autentice necesită revizuirea altor criterii şi 
condiţii de înregistrare a unei denumiri, în 
special în ceea ce priveşte definiţia 
termenului „tradiţional”, care trebuie să fie 
modificată pentru a cuprinde produsele 
care au o tradiţie de producţie foarte 
îndelungată. 

Or. en
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Justificare

Concordanţă cu amendamentele la articole.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Standardele de comercializare 
trebuie să fie clar divizate între normele 
obligatorii menţinute în legislaţia privind 
organizarea pieţei comune şi menţiunile
de calitate facultative, care trebuie să fie 
incluse în structura sistemelor de calitate. 
Menţiunile de calitate facultative trebuie 
să continue să sprijine obiectivele 
standardelor de comercializare, domeniul 
lor de aplicare fiind astfel limitat la 
produsele menţionate în anexa I la tratat.

eliminat

Or. en

Justificare

Dispoziţiile speciale legate de menţiunile facultative rezervate, precum şi toate articolele şi 
considerentele legate de aceste menţiuni sau de standardele de comercializare şi anexa II 
sunt deplasate în propunerea de Regulament privind standardele de comercializare 
(2010/0354 COD), astfel încât să se regrupeze toate menţiunile facultative rezervate într-o 
unică OCP.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Având în vedere obiectivele 
prezentului regulament şi în interesul 
clarităţii, menţiunile de calitate facultative 
existente trebuie să fie reglementate de 
prezentul regulament.

eliminat

Or. en
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Justificare

Dispoziţiile speciale legate de menţiunile facultative rezervate, precum şi toate articolele şi 
considerentele legate de aceste menţiuni sau de standardele de comercializare şi anexa II 
sunt deplasate în propunerea de Regulament privind standardele de comercializare 
(2010/0354 COD), astfel încât să se regrupeze toate menţiunile facultative rezervate într-o 
unică OCP.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 44a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) Ar trebui creată o a doua serie de 
sisteme de calitate, bazate pe menţiuni de 
calitate care să crească valoarea, care să 
poată fi comunicate pe piaţa internă şi a 
căror aplicare să fie facultativă; aceste 
menţiuni facultative de calitate ar trebui 
să se refere la caracteristici specifice, 
legate de produs, de metoda agricolă sau 
de o proprietate a procesării; menţiunea 
facultativă de calitate „produs al 
agriculturii montane” a îndeplinit aceste 
condiţii până acum şi va aduce va aduce 
valoare adăugată pe piaţă.

Or. en

Justificare

Concordanţă cu amendamentele privind instituirea unor „menţiuni facultative de calitate”.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 57

Textul propus de Comisie Amendamentul

(57) Rolul grupurilor trebuie să fie 
clarificat şi recunoscut. Grupurile au un rol 
esenţial în procedurile de solicitare a 
înregistrării denumirilor de origine şi 
indicaţiilor geografice şi a specialităţilor 
tradiţionale garantate, inclusiv a 

(57) Rolul grupurilor trebuie să fie 
clarificat şi recunoscut. Grupurile au un rol 
esenţial în procedurile de solicitare a 
înregistrării denumirilor de origine şi 
indicaţiilor geografice şi a specialităţilor 
tradiţionale garantate, inclusiv a 



PE460.980v02-00 10/35 PR\863468RO.doc

RO

modificărilor aduse caietelor de sarcini şi a 
cererilor de anulare. De asemenea, grupul 
poate dezvolta activităţi de supraveghere a 
protejării denumirilor înregistrate, de 
asigurare a conformităţii producţiei cu 
caietul de sarcini, de informare şi 
promovare a denumirii înregistrate precum 
şi, în general, orice activitate prin care se 
urmăreşte creşterea valorii denumirilor 
înregistrate şi a eficienţei sistemelor de 
calitate. Totuşi, aceste activităţi nu trebuie 
să faciliteze sau să conducă la măsuri 
anticoncurenţiale, incompatibile cu 
articolele 101 şi 102 din tratat.

modificărilor aduse caietelor de sarcini şi a 
cererilor de anulare. De asemenea, grupul 
poate dezvolta activităţi de supraveghere a 
protejării denumirilor înregistrate, de 
asigurare a conformităţii producţiei cu 
caietul de sarcini, de informare şi 
promovare a denumirii înregistrate precum 
şi, în general, orice activitate prin care se 
urmăreşte creşterea valorii denumirilor 
înregistrate şi a eficienţei sistemelor de 
calitate. Grupul ar trebui să aibă dreptul 
de a solicita autorizarea sistemelor pentru 
gestionarea ofertei. Totuşi, aceste activităţi 
nu trebuie să faciliteze sau să conducă la 
măsuri anticoncurenţiale, incompatibile cu 
articolele 101 şi 102 din tratat, şi nici să 
încalce drepturile micilor producători şi a 
celor recent intraţi pe piaţă.

Or. en

Justificare

Concordanţă cu amendamentele la articole.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) Comisia trebuie să dispună de 
competenţa de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul 290 din tratat, 
pentru a completa sau a modifica anumite 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament. Trebuie definite elementele 
în cazul cărora se poate exercita această 
competenţă, precum şi condiţiile în care 
se face această delegare.

(62) Pentru a asigura buna funcţionare a 
sistemului stabilit de prezentul 
regulament, competenţa de a adopta acte, 
în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene, ar trebui delegată Comisiei în 
ceea ce priveşte completarea sau 
modificarea anumitor elemente 
neesenţiale ale prezentului regulament. 
Este extrem de important ca, în cadrul 
activităţii pregătitoare, Comisia să 
desfăşoare consultări, inclusiv la nivel de 
experţi. Atunci când pregăteşte şi 
elaborează acte delegate, Comisia ar 



PR\863468RO.doc 11/35 PE460.980v02-00

RO

trebui să asigure transmiterea simultană, 
la timp şi adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European şi 
către Consiliu.

Or. en

Justificare

Reflectă consensul dintre instituţii cu privire la actele delegate.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 62a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62a) Pentru a asigura condiţii unitare de 
punere în aplicare a prezentului 
regulament, ar trebui conferite Comisiei 
competenţe de executare, pentru a întocmi 
şi a menţine la zi un registru cu 
denumirile de origine protejate (DOP), 
indicaţiile geografice protejate (IGP) şi 
specialităţile tradiţionale garantate (STG), 
pentru a stabili forma şi conţinutul 
registrului, pentru a defini modalităţile 
prin care pot fi comunicate public 
denumirea şi adresa organismelor de 
certificare a produselor, pentru a face 
publică lista denumirilor pentru care s-a 
solicitat înregistrarea, pentru a dispune 
publicarea anumitor documente în 
Jurnalul Oficial, pentru a putea decide să 
respingă o cerere atunci când nu sunt 
îndeplinite condiţiile, pentru a înregistra o 
denumire dacă nu există obiecţii şi pentru 
a aproba sau respinge modificările 
specificaţiilor produsului, în cazul în care 
sunt minore.

Or. en

Justificare
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Aceste sunt situaţii în care Comisia poate acţiona fără asistenţa comitetului.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 63

Textul propus de Comisie Amendamentul

(63) Pentru a asigura o aplicare uniformă 
a prezentului regulament în toate statele 
membre, Comisia trebuie să dispună de 
competenţa de a adopta acte de punere în 
aplicare în conformitate cu articolul 291 
din tratat. În absenţa unor dispoziţii 
contrare explicite, Comisia trebuie să 
adopte respectivele acte de punere în 
aplicare în conformitate cu dispoziţiile 
Regulamentului (UE) nr. XX/XXXX al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din… privind…,

(63) Competenţele de executare legate de 
extinderea anumitor perioade de tranziţie, 
protecţia STG, utilizarea menţiunilor de 
calitate facultative, protecţia uniformă a 
denumirilor, abrevierilor şi simbolurilor 
referitoare la sistemele de calitate, decizia 
de a înregistra denumirile în condiţiile în 
care nu se ajunge la un acord în 
Comitetul pentru calitatea produselor 
agricole, anularea înregistrării DOP, IGP 
sau STG ar trebui exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor şi principiilor 
generale privind mecanismele de control 
de către statele membre al exercitării 
competenţelor de executare de către 
Comisie1.
1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13

Or. en

Justificare

Conform modelelor utilizate pentru articolele referitoare la competenţele de executare.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prezentul regulament are rolul de a (1) Prezentul regulament are rolul de a 
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oferi asistenţă producătorilor de produse 
agricole în vederea informării 
cumpărătorilor şi consumatorilor cu privire 
la caracteristicile şi proprietăţile de 
producţie agricolă ale produselor 
respective, asigurând:

oferi asistenţă producătorilor de produse 
agricole şi alimentare în vederea 
informării cumpărătorilor şi consumatorilor 
cu privire la caracteristicile şi proprietăţile 
de producţie agricolă ale produselor 
respective, asigurând:

Or. en

Justificare

Se precizează clar faptul că produsele alimentare intră, de asemenea, sub incidenţa 
prezentului regulament, acestea fiind deja incluse în Regulamentele 509/2006 şi 510/2006.

Amendamentul13

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, sistemul de calitate 
prezentat în titlul III din prezentul 
regulament nu se aplică produselor 
agricole neprelucrate.

eliminat

Or. en

Justificare

Sistemele de producţie de bază tradiţionale nu ar trebui excluse din sistemul STG. Dacă se 
limitează STG la produsele prelucrate, se limitează şi posibilitatea de a avea acces la 
sistemele STG a sistemelor tradiţionale de producţie de culturi şi de producţie animalieră de 
calitate.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru a exista garanţia că produsele vizate 
de prezentul regulament sunt strâns legate 
de produsele agricole sau de economia 

Pentru a exista garanţia că produsele vizate 
de prezentul regulament sunt strâns legate 
de produsele agricole sau de economia 
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rurală, Comisia poate modifica, prin acte 
delegate, anexa I la prezentul regulament.

rurală, Comisia poate completa, prin acte 
delegate, anexa I la prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Se clarifică astfel competenţa Comisiei de a include noi produse în anexa I.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Prezentul regulament nu se aplică 
produselor vitivinicole, cu excepţia 
oţeturilor din vin, şi nici băuturilor 
spirtoase sau vinurilor aromatizate.

(2) Prezentul regulament nu se aplică 
produselor vitivinicole, cu excepţia 
oţeturilor din vin şi sucului de struguri, şi 
nici băuturilor spirtoase sau vinurilor 
aromatizate.

Or. en

Justificare

Sucul de struguri, ca DOP sau IGP, nu este inclus în OCP unică, nici în Regulamentul 
510/2006; amendamentul încearcă să rezolve această problemă.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. „grup” înseamnă orice asociere, 
indiferent de forma sa juridică, formată în 
principal din producători sau prelucrători 
ai aceluiaşi produs;

2. „grup” înseamnă orice asociere, 
indiferent de forma sa juridică, formată în 
principal din operatori care produc, care 
procesează sau produc, ori care 
procesează acelaşi produs;

Or. en
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Justificare

Amendamentul vizează clarificarea componenţei grupurilor, evidenţiind prezenţa 
operatorilor care şi prelucrează, şi produc.

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. „etapă de producţie” desemnează unul 
dintre următoarele procese: producere, 
prelucrare sau preparare; ambalarea nu 
face parte din etapele de producţie;

Or. en

Justificare

Pe parcursul consultărilor a devenit clar că este necesară o precizare mai exactă a ceea ce 
înseamnă „etapă de producţie”.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 3 – punctul 6b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6b. „produs prelucrat” are acelaşi înţeles 
ca şi la litera (o) de la articolul 2 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 852/2004.

Or. en

Justificare

Se doreşte o mai mare claritate şi coerenţă legislativă.
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Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) ale cărui etape de producţie se 
desfăşoară, toate, în aceeaşi zonă 
geografică delimitată;

(iii) ale cărui etape de producţie se 
desfăşoară, toate - producţie, procesare 
sau preparare - în aceeaşi zonă geografică 
delimitată; 

Or. en

Justificare

Ar trebui păstrată actuala definiţie a DOP din Regulamentul 510/2006, întrucât aceasta 
acoperă nu doar producţia, ci „producţia, procesarea şi prepararea” produsului, aşa încât 
formularea propusă ar putea fi mai puţin echivocă.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) O denumire propusă pentru înregistrare 
care este omonimă sau parţial omonimă cu 
o denumire deja înregistrată în registrul 
instituit în temeiul articolului 11 poate fi 
înregistrată numai dacă există, în practică, 
o distincţie suficientă între condiţiile de 
utilizare şi prezentarea denumirii omonime 
înregistrate ulterior, pe de o parte, şi 
denumirea introdusă deja în registru, pe de 
altă parte, pentru a nu se induce în eroare 
consumatorul.

(3) O denumire propusă pentru înregistrare 
care este omonimă sau parţial omonimă cu 
o denumire deja înregistrată în registrul 
instituit în temeiul articolului 11 poate fi 
înregistrată numai dacă există, în practică, 
o distincţie suficientă între condiţiile de 
utilizare locale şi tradiţionale şi 
prezentarea denumirii omonime 
înregistrate ulterior, pe de o parte, şi 
denumirea introdusă deja în registru, pe de 
altă parte, pentru a nu se induce în eroare 
consumatorul, făcându-l să creadă că 
produsele provin din alt teritoriu, chiar 
dacă denumirea este corectă în privinţa 
teritoriului, regiunii sau locului de 
origine reale.

Or. en



PR\863468RO.doc 17/35 PE460.980v02-00

RO

Justificare

Amendamentul vizează o mai mare coerenţă cu Organizarea comună a pieţei unice (vin). Este 
în concordanţă cu extinderea protecţiei vinurilor din Acordul TRIPs al OMC.  

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este important să se păstreze aici dispoziţiile Regulamentului 510/2006, care ia în 
considerare diferenţele dintre produsele IG în privinţa caracteristicilor analizate.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) descrierea metodei de obţinere a 
produsului şi metodele locale autentice şi 
invariabile, precum şi, după caz, 
informaţiile legate de ambalare, atunci 
când grupul solicitant stabileşte că şi 
prezintă motivele pentru care ambalarea 
trebuie să aibă loc în aria geografică 
delimitată în scopul de a păstra calitatea, a 
garanta originea sau a asigura controlul;

(Nu priveşte versiunea în limba română)

Or. en
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Justificare

Pentru o mai mare claritate a textului din punct de vedere juridic.

Amendamentul23

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Menţiunile „denumire de origine 
protejată” sau „indicaţie geografică 
protejată” sau simbolurile Uniunii asociate 
cu acestea apar pe etichetele produselor 
care provin din Uniune şi care sunt 
comercializate sub o denumire de origine 
protejată sau o indicaţie geografică 
protejată înregistrată în conformitate cu 
procedurile prevăzute de prezentul 
regulament. În plus, pe etichetă pot apărea 
abrevierile corespunzătoare „DOP” sau 
„IGP”.

(3) Simbolurile Uniunii asociate apar pe 
etichetele produselor care provin din
Uniune şi care sunt comercializate sub o 
denumire de origine protejată sau o 
indicaţie geografică protejată înregistrată în 
conformitate cu procedurile prevăzute de 
prezentul regulament. În plus, pe etichetă 
pot apărea menţiunile „denumire de 
origine protejată” sau „indicaţie 
geografică protejată”, ori abrevierile 
corespunzătoare „DOP” sau „IGP”;

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează creşterea vizibilităţii siglei europene, care ar trebui să fie obligatorii, 
aşa cum este şi cazul siglelor ecologice. Acest lucru concordă cu eforturile de informare şi 
promovare ale Comisiei pentru a face cunoscute sistemele de calitate în rândul 
consumatorilor europeni.

Amendamentul24

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul produselor care provin din ţări 
terţe şi sunt comercializate sub o denumire 
înregistrată în registru, pe etichetă pot 
apărea menţiunile amintite la alineatul (3) 
sau simbolurile Uniunii asociate acestora.

(4) În cazul produselor care provin din ţări 
terţe şi sunt comercializate sub o denumire 
înregistrată în registru, în conformitate cu 
capitolul IV titlul V din prezentul 
regulament, pe etichetă pot apărea 
menţiunile amintite la alineatul (3) sau 
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simbolurile Uniunii asociate acestora.

Or. en

Justificare
Ar trebui să se permită ca numai produsele din ţările terţe şi ţările UE care au trecut prin 
procedura de examinare prevăzută în prezentul regulament („reciprocitate”) să poarte 
aceleaşi simboluri şi menţiuni.

Amendamentul25

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) oricărei utilizări abuzive, imitări sau 
evocări, chiar dacă adevărata origine a 
produsului sau serviciului este indicată sau 
dacă denumirea protejată este tradusă sau 
însoţită de cuvinte precum „gen”, „tip”, 
„metodă”, „aşa cum se prepară la/în”, 
„imitaţie” sau alte cuvinte similare;

(b) oricărei utilizări abuzive, imitări sau 
evocări, chiar dacă adevărata origine a 
produsului sau serviciului este indicată sau 
dacă denumirea protejată este tradusă sau 
însoţită de cuvinte precum „gen”, „tip”, 
„metodă”, „aşa cum se prepară la/în”, 
„imitaţie” sau alte cuvinte similare, în 
măsura în care aceste produse sau servicii 
sunt comparabile cu produsele 
înregistrate sub aceeaşi denumire şi în 
măsura în care utilizarea eronată, 
imitarea sau evocarea denumirii se 
folosesc de reputaţia denumirii protejate, 
inclusiv atunci când este folosită ca 
ingredient;

Or. en

Justificare

Amendamentul vizează consolidarea protecţiei denumirilor DOP/IGP şi în ceea ce priveşte 
utilizarea ca ingredient a produsului DOP/IGP.
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Amendamentul26

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) O denumire este eligibilă pentru a fi 
înregistrată ca specialitate tradiţională 
garantată atunci când descrie un produs 
prelucrat specific care:

(1) O denumire este eligibilă pentru a fi 
înregistrată ca specialitate tradiţională 
garantată atunci când descrie un produs 
specific care:

Or. en

Justificare
Amendamentul vizează concordanţa cu celelalte amendamente care evită limitarea la 
alimentele prelucrate; de asemenea, considerăm că, în cazul STG, această limitare nu este 
necesară.

Amendamentul27

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rezultă în urma unui proces de 
producţie şi a unei compoziţii care 
corespund practicii tradiţionale pentru 
produsul respectiv şi

(a) rezultă în urma unui proces de 
producţie sau a unei compoziţii care 
corespund practicii tradiţionale pentru 
produsul respectiv, sau

Or. en

Amendamentul28

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 18 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să identifice forma tradiţională a 
produsului.

(b) să identifice specificitatea sau natura
tradiţională a produsului.

Or. en
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Amendamentul29

Propunere de regulament
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) descrierea produsului, inclusiv 
principalele caracteristici fizice, chimice, 
microbiologice sau organoleptice care 
demonstrează specificitatea acestuia;

(b) descrierea produsului, inclusiv, dacă 
este cazul, principalele caracteristici fizice, 
chimice, microbiologice sau organoleptice 
care demonstrează specificitatea acestuia;

Or. en

Amendamentul30

Propunere de regulament
Articolul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se instituie un sistem referitor la 
menţiunile de calitate facultative care să 
permită producătorilor de produse agricole 
cu caracteristici sau proprietăţi care oferă 
valoare adăugată să comunice mai uşor 
aceste caracteristici sau proprietăţi pe piaţa 
internă, precum şi, mai ales, care să 
sprijine şi să completeze standardele 
specifice de comercializare.

Se instituie un sistem referitor la 
menţiunile de calitate facultative care să 
permită producătorilor de produse agricole 
cu caracteristici sau proprietăţi care oferă 
valoare adăugată să comunice mai uşor 
aceste caracteristici sau proprietăţi pe piaţa 
internă.

Or. en

Justificare

Dispoziţiile speciale legate de menţiunile facultative rezervate, precum şi toate articolele şi 
considerentele legate de aceste menţiuni sau de standardele de comercializare şi anexa II 
sunt deplasate în propunerea de Regulament privind standardele de comercializare 
(2010/0354 COD), astfel încât să se regrupeze toate menţiunile facultative rezervate într-o 
unică OCP.
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Amendamentul31
Propunere de regulament
Articolul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 27
Menţiuni de calitate facultative existente

eliminat

(1) Menţiunile de calitate facultative 
cuprinse de acest sistem la data intrării în 
vigoare a prezentului regulament sunt 
enumerate în anexa II la prezentul 
regulament, alături de actele care 
stabilesc menţiunile în cauză şi condiţiile 
de utilizare a acestora.
(2) Menţiunile de calitate facultative 
menţionate la alineatul (1) rămân în 
vigoare până la data la care sunt 
modificate sau anulate în temeiul 
articolului 28.

Or. en

Justificare

Dispoziţiile speciale legate de menţiunile facultative rezervate, precum şi toate articolele şi 
considerentele legate de aceste menţiuni sau de standardele de comercializare şi anexa II 
sunt deplasate în propunerea de Regulament privind standardele de comercializare 
(2010/0354 COD), astfel încât să se regrupeze toate menţiunile facultative rezervate într-o 
unică OCP.

Amendamentul32

Propunere de regulament
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia ţine seama de orice standard 
internaţional relevant. 

Comisia ţine seama de orice standard 
internaţional relevant şi de menţiunile 
rezervate curente care există pentru 
produsele sau sectoarele implicate.

Or. en
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Justificare

Pentru a proteja menţiunile rezervate existente şi a evita duplicarea.

Amendamentul33

Propunere de regulament
Articolul 29a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 29a
Produsele agriculturii montane

(1) Se creează menţiunea „produs al
agriculturii montane”. Această menţiune 
poate fi utilizată numai pentru a descrie 
produsele destinate consumului uman 
listate în anexa I la tratat, ale căror 
materii prime provin din zonele de munte. 
În plus, pentru ca menţiunea să poată fi 
aplicată produselor prelucrate, procesarea 
trebuie să aibă loc în zonele de munte. 

(2) În sensul prezentului articol, „zonele 
de munte” din Uniunea Europeană se 
înţeleg în sensul articolului 18 alineatul 
(1) din Regulamentul (CE) nr. 1257/1999. 
Pentru produsele din ţările terţe, „zonele 
de munte” includ zonele care îndeplinesc 
criterii echivalente cu cele menţionate la 
articolul 18 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1257/1999.

(3) Comisia ar trebui să dispună de 
competenţa de a adopta acte delegate în 
conformitate cu articolul [...], stabilind 
derogări de la condiţiile de utilizare 
menţionate la alineatul (1), în cazuri 
justificate corespunzător, pentru a ţine 
seama de constrângerile naturale care 
afectează agricultura din zonele de 
munte.

Or. en
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Justificare

Raportoarea consideră că ar trebui introdus un sistem pentru produsele agriculturii montane. 
În urma unor consultări extinse, a devenit clar că acest sistem nu este doar dorit în sectorul 
respectiv, ci s-a demonstrat că va aduce valoare adăugată pentru consumator şi valoare 
pentru produs.

Amendamentul34

Propunere de regulament
Articolul 30 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre adoptă măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
eticheta produsului nu produce confuzie în 
ceea ce priveşte menţiunile de calitate 
facultative.

(2) Statele membre adoptă măsurile 
corespunzătoare pentru a se asigura că 
eticheta produsului nu produce confuzie cu 
alte menţiuni de calitate.

Or. en

Justificare

Pentru a evita nesiguranţa juridică, în cazurile în care există o varietate de astfel de menţiuni 
de claritate în statele membre.

Amendamentul35

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Statele membre încurajează, prin 
mijloace administrative, formarea şi 
funcţionarea grupurilor pe teritoriile lor. 
Fără a aduce atingere definiţiei 
grupurilor de la articolul 3 alineatul (2), 
statele membre încurajează aceste grupuri 
să funcţioneze ca entităţi cu personalitate 
juridică, în conformitate cu dispoziţiile 
legislative respective din statele membre.

Or. en
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Justificare

Amendamentul urmăreşte sprijinirea formării grupurilor, care sunt esenţiale pentru 
funcţionarea sistemelor de calitate.

Amendamentul36

Propunere de regulament
Articolul 42 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) să solicite o autorizaţie din partea 
statului membru pentru a institui un 
sistem de gestionare a producţiei proprii; 
Cu privire la acest sistem, pentru a crea 
condiţii mai bune pentru stabilitatea şi 
funcţionarea pieţei produselor DOC şi 
IGP, statele membre pot stabili norme 
privind adaptarea ofertei la cerere, în 
cazurile în care grupurile care răspund de 
DOC şi IGP depun oficial o cerere în 
acest sens; astfel de sisteme de gestionare 
a ofertei nu afectează negativ concurenţa 
pe piaţa internă, nu constituie un obstacol 
pentru nou-veniţii pe piaţă şi nu aduc 
prejudicii micilor producători. Comisia 
este notificată şi poate retrage oricând 
autorizaţia statelor membre. 

Or. en

Justificare

Într-un număr limitat de situaţii controlate, ar trebui acordat grupurilor de producători un 
rol în stabilirea unor măsuri de gestionare a producţiei, sub supravegherea statelor membre 
şi a Comisiei. Astfel de sisteme ar putea conduce la o mai mare stabilitate a producătorilor 
de produse de valoare DOC şi IGP şi la evitarea unei volatilităţi extreme a preţurilor în 
sector.
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Amendamentul37

Propunere de regulament
Articolul 44a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 44a
Raportul privind orientările

În privinţa Orientărilor privind cele mai 
bune practici în sistemele de certificare 
facultativă (2010/C 341/04) şi etichetarea 
produselor care includ ingrediente DOC-
IGP (2010/C 341/03), la 3 ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia prezintă un raport 
Parlamentului European şi Consiliului, 
pentru a examina oportunitatea unor 
dispoziţii legislative, însoţit, dacă este 
necesar, de propuneri corespunzătoare. 

Or. en

Justificare

Orientările propuse de Comisie au doar valoare orientativă, ca şi recomandările. După trei 
ani de aplicare, ar fi util să se ştie dacă sunt necesare măsuri legislative obligatorii.

Amendamentul38

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Atunci când declaraţia de opoziţie este 
admisibilă, Comisia invită autoritatea sau 
organismul care a depus cererea să înceapă 
consultări corespunzătoare pentru o 
perioadă rezonabilă care nu trebuie să 
depăşească trei luni.

(3) Atunci când declaraţia de opoziţie este 
admisibilă, Comisia invită autoritatea sau 
organismul care a depus cererea să înceapă 
consultări corespunzătoare pentru o 
perioadă rezonabilă care nu trebuie să 
depăşească trei luni. Comisia poate reînnoi 
această perioadă o singură dată, la 
solicitarea participanţilor sau, în cazuri 
excepţionale, dacă se consideră că 
prelungirea termenului ar contribui la 
obţinerea unui acord.
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Or. en

Justificare

Fără a afecta sistemul, în cazuri excepţionale este nevoie de mai multă flexibilitate.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acte delegate Exercitarea delegării de competenţe
(1) Competenţa de a adopta actele delegate
menţionate în prezentul regulament este 
conferită Comisiei pentru o perioadă 
nedeterminată.

(1) Competenţa de a adopta actele delegate 
este conferită Comisiei în condiţiile 
prevăzute la prezentul articol.

Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia 
comunică acest lucru simultan 
Parlamentului European şi Consiliului.
(2) Delegarea competenţei menţionată la 
alineatul (1) poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu.

(2) Competenţelor menţionate la articolul
2 alineatul (1), articolul 5 alineatul (3), 
articolul 7 alineatul (3), articolul 12 
alineatul (5), articolul 16 alineatul (2), 
articolul 18 alineatul (4), articolul 19 
alineatul (2), articolul 23 alineatul (4), 
articolul 25 alineatul (3), articolul 28, 
articolul 29 alineatul (3), articolul 38 
alineatul (4), articolul 39 alineatul (2), 
articolul 46 alineatele (1) şi (7), articolul
48 alineatul (6), articolul 50 alineatul (3) 
şi articolul 51 alineatul (2) sunt delegate 
Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de 
la ...*. Comisia elaborează un raport 
referitor la competenţele delegate cu cel 
mult nouă luni înainte de sfârşitul 
perioadei de cinci ani. Delegarea de 
competenţe se reînnoieşte tacit pentru 
perioade de timp identice, cu excepţia 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune unei astfel de 
reînnoiri cel târziu cu trei luni înainte de 
expirarea fiecărei perioade.

Instituţia care a iniţiat o procedură 
internă pentru a decide dacă să revoce 
delegarea de competenţe informează 
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celălalt organ legislativ şi Comisia în 
acest sens, cu cel puţin o lună înainte de 
luarea deciziei finale, indicând 
competenţele delegate care ar putea face 
obiectul revocării, precum şi posibilele 
motive ale acesteia.
Decizia de revocare pune capăt delegării 
competenţelor specificate în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte imediat 
sau de la o dată ulterioară, menţionată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate deja în vigoare. Decizia se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.
(3) Parlamentul European şi Consiliul pot 
formula obiecţii faţă de actul delegat în 
termen de două luni de la data notificării. 
La iniţiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului, acest termen se prelungeşte 
cu două luni.

(3) Parlamentul European sau Consiliul 
pot revoca în orice moment delegarea de 
competenţe . Decizia de revocare pune 
capăt delegării competenţelor specificate 
în decizia respectivă. Decizia produce 
efecte imediat, în ziua următoare 
publicării sale în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, sau de la o dată 
ulterioară, specificată în aceasta. Decizia 
nu aduce atingere actelor delegate care 
sunt deja în vigoare.

Dacă la expirarea acestui termen nici 
Parlamentul European şi nici Consiliul 
nu au prezentat obiecţii faţă de actul 
delegat, acesta se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene şi intră în 
vigoare la data prevăzută în actul 
respectiv.
Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene şi poate intra 
în vigoare înainte de expirarea termenului 
menţionat dacă atât Parlamentul 
European, cât şi Consiliul au informat 
Comisia că nu intenţionează să prezinte 
obiecţii.
În cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul formulează obiecţii cu 
privire la actul delegat, acesta nu intră în 
vigoare. Instituţia care formulează 
obiecţii cu privire la actul delegat expune 
motivele care au stat la baza acestora.

(4) Imediat ce adoptă un act delegat, 
Comisia comunică acest lucru simultan 
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Parlamentului European şi Consiliului.
(5) Orice act delegat adoptat în 
conformitate cu articolul 4 intră în 
vigoare numai dacă Parlamentul 
European sau Consiliul nu formulează 
obiecţiuni la acesta, în termen de două 
luni de la data adoptării actului Consiliu 
sau dacă, înainte de expirarea termenului 
respectiv, atât Parlamentul European, cât 
şi Consiliul informează Comisia că nu 
intenţionează să formuleze obiecţiuni. 
Acest termen se prelungeşte cu două luni 
la iniţiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului.
*Data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare

Adaptarea formulării în conformitate cu consensul privind mecanismele practice de utilizare 
a actelor delegate (articolul 290 din TFUE).

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

Acte de punere în aplicare Procedura comitetelor
Atunci când se adoptă acte de punere în 
aplicare în temeiul prezentului 
regulament, Comisia este asistată de 
comitetul menţionat la articolul 195 din 
regulament şi se aplică procedura 
prevăzută la articolul 5 din Regulamentul 
(UE) nr. [xxxx/yyyy].

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
pentru calitatea produselor agricole. 
Respectivul comitet este un comitet în 
înţelesul Regulamentului (UE) nr. 
182/2011.

(2) În cazul în care se face referire la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. en
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Justificare

În conformitate cu modelele de dispoziţii privind actele de punere în aplicare care fac 
obiectul controlului statelor membre, conform propunerii de regulamentul al Parlamentului 
European şi al Consiliului de stabilire a normelor şi a principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele membre al exercitării competenţelor de executare de 
către Comisie.

Amendamentul 41
Propunere de regulament
Anexa I – punctul I – ultima liniuţă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- piele. 

Or. en

Justificare

Pielea este, de asemenea, un produs care poate genera valoare adăugată, dacă este luat în 
considerare pentru înregistrarea DOC-IGP.

Amendamentul42

Propunere de regulament
Anexa I – punctul II – ultima liniuţă (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- sare 

Or. en

Justificare

Există metode tradiţionale, aproape artizanale, de producere a sării de mare. Aceste metode 
ar trebui recunoscute în sistemul STG.
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Amendamentul43

Propunere de regulament
Anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

Întregul conţinut al anexei II eliminat 

Or. en

Justificare

Dispoziţiile speciale legate de menţiunile facultative rezervate, precum şi toate articolele şi 
considerentele legate de aceste menţiuni sau de standardele de comercializare şi anexa II 
sunt deplasate în propunerea de Regulament privind standardele de comercializare 
(2010/0354 COD), astfel încât să se regrupeze toate menţiunile facultative rezervate într-o 
unică OCP.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prezentare generală

Agricultura europeană furnizează alimente de o mare varietate, utilizând metode de producţie 
care respectă mediul şi comunităţile rurale. Diversitatea regională a produselor alimentare, 
metodele tradiţionale de producţie, care uneori datează de secole, accentul pus pe siguranţă şi 
pe condiţiile bune pentru mediu, toate acestea stau la baza faptului că produsele alimentare 
europene sunt de o calitate care este printre cele mai ridicate din lume. 

Agricultorii şi consumatorii trebuie să fie conştienţi de aceste caracteristici speciale ale 
produselor lor locale. În plus, această abordare orientată spre calitate ar putea contribui la 
recompensarea celor mai bune produse pe pieţele naţionale şi internaţionale. UE a introdus, în 
cadrul politicii sale de calitate a produselor alimentare, o serie de sisteme de etichetare şi de 
calitate care oferă recunoaştere caracteristicilor valoroase şi particularităţilor regionale ale 
produselor. 

Actualele sisteme de calitate sunt: Denumire de origine controlată (DOC), Indicaţie 
geografică protejată (IGP), Specialitate tradiţională garantată (STG), Agricultură ecologică şi 
Regiuni excepţionale, toate cu o siglă specifică. 

Noile propuneri ale Comisiei;

Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală lucrează în prezent la o nouă propunere 
legislativă a Comisiei Europene privind calitatea şi standardele de comercializare. 

„Pachetul privind calitatea”, prezentat de Comisie, urmăreşte să îmbunătăţească legislaţia 
Uniunii atât în domeniul calităţii, cât şi în ceea ce priveşte funcţionarea sistemelor naţionale şi 
private de certificare, astfel încât acestea să devină mai simple, mai transparente şi mai uşor 
de înţeles, adaptabile la inovare şi mai puţin împovărătoare pentru producători şi administraţii. 

Comisia a prezentat acest set de propuneri legislative în luna decembrie a anului trecut, în 
urma unei consultări publice largi, lansate prin publicarea Cărţii verzi privind calitatea. 
Pachetul cuprinde două propuneri de regulamente - unul privind sistemele de calitate a 
produselor agricole şi celălalt privind standardele de comercializare - precum şi două 
documente orientative, unul privind sistemele de certificare şi celălalt privind etichetarea 
produselor la care s-au folosit ingrediente DOC-IGP. Propunerile sunt cuprinzătoare şi includ 
multe dintre elementele cerute de Parlament, în raportul nostru din proprie iniţiativă, conceput 
de deputatul Giancarlo Scottà. Pe lângă elementele de fond, este, de asemenea, important să 
se ia în considerare dispoziţiile referitoare la actele delegate şi la actele de punere în aplicare, 
care au o semnificaţie majoră pentru modul în care se vor aplica practic politicile în anii care 
vin.

Propunerile raportoarei

Ca o remarcă generală, raportoarea consideră că una dintre priorităţi ar trebui să fie 
simplificarea şi dezvoltarea sistemelor existente, precum şi adăugarea unor noi menţiuni de 
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calitate, care ar putea să valorizeze la maximum produsele europene. Propunerea Comisiei 
constituie un punct de plecare bun şi de apreciat, însă raportoarea consideră că se poate face 
mai mult în termeni de calitate şi că s-ar putea obţine un sistem european de calitate mai 
cuprinzător.

La pregătirea proiectului de raport, raportoarea a avut numeroase consultări cu colegii şi cu 
raportorii alternativi, a discutat propunerile legislative în comisie de două ori şi a organizat un 
atelier cu experţii din acest domeniu politic. În plus, au fost solicitate periodic consultări şi 
clarificări din partea Comisiei; de asemenea, raportoarea a organizat numeroase reuniuni cu 
reprezentanţi ai sectorului, cu actorii interesaţi şi cu instituţiile europene implicate.  
  
În întregul text, raportoarea a încercat să clarifice şi să simplifice, acolo unde acest lucru ar fi 
necesar. Un element important în acest sens este oferirea unor definiţii clare, care să facă 
textul mai inteligibil atât pentru producători, cât şi pentru consumatori. De asemenea, în unele 
cazuri, era necesară o mai mare siguranţă juridică. În cele ce urmează, raportoare va prezenta 
schimbările propuse în fiecare titlu al regulamentului.

Titlul I

 Sistemul de calitate al specialităţilor tradiţionale garantate ar trebui aplicat şi 
produselor neprocesate, întrucât acestea sunt legate de metode tradiţionale de cultivare 
şi de producţie animalieră, care nu se limitează la o anumită zonă geografică şi ale 
căror produse au calităţi ce aduc valoare adăugată sau atribute ce cresc valoarea 
datorită unor tehnici agricole, încadrându-se astfel perfect în obiectul propunerii, 
menţionat la articolul 1 alineatul (2) literele (a) şi (b).

 În plus, în privinţa definiţiei „prelucrării” din Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor 
alimentare, încă sunt cazuri în care nu este clar dacă produsul este prelucrat sau nu, 
pentru că ar trebui să evaluăm dacă operaţiunea „modifică semnificativ” sau nu 
produsul iniţial. În acest context, s-a solicitat includerea sării în sistemul de specialităţi 
tradiţionale garantate.

 S-a dat o definiţie a termenului de „etapă de producţie”.

Titlul II

 Am propus includerea definiţiei termenului de „etapă de producţie” şi la articolul 3, 
din raţiuni de claritate, precum şi atunci când se menţionează, de exemplu, „etapele de 
producţie” la articolul 5 alineatul (1) litera (b) punctul (iii). 

 La articolul 6 am propus o formulare alternativă, întrucât, dacă procesul este identic în 
privinţa produselor alimentare şi a vinului în privinţa aplicării de către Comisie a 
obligaţiilor UE care decurg din acordul TRIPS, ar trebui extins, de asemenea, la 
produsele alimentare, toate aspectele legate de protecţia acordată vinurilor în 
regulament. 
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 La articolul 7 alineatul (1) litera (b), am sugerat menţinerea în forma curentă a 
formulării „microbiologice sau organoleptice”. 

 În privinţa articolului 12 alineatul (3), raportoarea consideră că simbolurile europene, 
concepute şi adoptate pentru a reprezenta DOC şi IGP ar trebui clar indicate pe 
etichete. Pe de altă parte, raportoarea consideră că pot purta sigla şi indicaţiile UE doar 
acele produse care sunt supuse aceleiaşi proceduri de înregistrare şi aceloraşi menţiuni 
ca şi produsele originare din piaţa unică, mai degrabă decât cele care rezultă din 
acordurile bilaterale.

Titlul III 

 Aici am căutat să obţinem concordanţa cu celelalte amendamente care evită limitarea 
la alimentele prelucrate; de asemenea, considerăm că, în cazul STG, această limitare 
nu este necesară.

Titlul IV

 Raportoare consideră că menţiunile facultative rezervate (cuprinse în anexa II) ar 
trebui să rămână în OCP unice şi ar trebui, de aceea, incluse în Regulamentul privind 
standardele de comercializare, întrucât acesta reflectă mai bine natura acestor 
instrumente facultative de politică. În acelaşi timp, este necesar un temei juridic pentru 
menţiunile facultative rezervate pe care le-ar putea prezenta pe viitor Comisia. 
Raportoarea consideră astfel că ar trebui menţinut temeiul juridic. Ca primă menţiune 
facultativă de calitate, raportoare propune „produsele agriculturii montane”;

 Raportoarea consideră că ar trebui introdus un sistem pentru produsele agriculturii 
montane. În urma unor consultări extinse, a devenit clar că acest sistem nu este doar 
dorit în sectorul respectiv, ci s-a demonstrat că va aduce valoare adăugată pentru 
consumator şi valoare pentru produs.

 De asemenea, sperăm că, în urma unei analize, Comisia va putea prezenta în curând 
propuneri pentru noi menţiuni facultative de calitate, cum ar fi „produs din insulă” sau 
produs arctic”. Solicităm, de asemenea, o examinare suplimentară, în cadrul 
regulamentului propus, al sistemului facultativ de etichetare pentru produsele din 
carne de vacă.

Titlul V

 În ceea ce priveşte rolul grupurilor de producători în sistemele DOC şi IGP, 
raportoarea este favorabilă propunerilor Comisiei şi doreşte ca acestea să fie 
concretizate cât mai curând. În plus, raportoarea consideră că sunt îndeplinite 
condiţiile pentru consolidarea rolului grupurilor. Propun, de aceea, ca în situaţii 
limitate precis şi controlate, să se acorde grupurilor de producători un rol în stabilirea 
măsurilor de gestionare a producţiei, sub supravegherea strictă a statelor membre şi a 
Comisiei. Aceasta pentru că s-a demonstrat că astfel de sisteme ar putea conduce la o 
mai mare stabilitate a producătorilor de produse de valoare DOC şi IGP şi la evitarea 
unei volatilităţi extreme a preţurilor în sector.
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 În privinţa aplicării orientărilor (privind sistemele facultative de certificare şi utilizarea 
ingredientelor DOC/IGP), solicităm Comisiei să prezinte legislatorului un raport, la 3 
ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, referitor la posibilitatea de a 
introduce dispoziţii obligatorii în acest sector.  

 Raportoarea aduce precizări, de asemenea, cu privire la procedurile de opoziţie, 
oferind posibilitatea de extindere a termenelor stabilite atunci când este probabil că se 
va ajunge la un acord. 

Anexe

 Raportoarea propune introducerea unor noi produse în anexele care menţionează 
produsele ce pot beneficia de protecţia DOC, IGP şi STG.

 Anexa II (menţiunile facultative rezervate) ar trebui deplasată în Regulamentul privind 
standardele de comercializare.

Aliniere

În ceea ce priveşte alinierea, raportoarea consideră că ar trebui să se ajungă la un echilibru 
între necesitatea unei acţiuni eficiente şi rapide din partea Comisiei, pe de o parte, şi 
competenţele conferite Parlamentului şi Consiliului prin Tratatul de la Lisabona în procesul 
legislativ. Raportoarea este, în general, de acord cu majoritatea propunerilor de acte de legate 
sau de punere în aplicare şi consideră că propunerea Comisiei este echilibrată.


