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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

privind exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferită Comisiei în temeiul 

Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 

noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și 

alimentare  

 

1.  INTRODUCERE 

 

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 

noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare
1
, 

care a abrogat Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind 

protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și 

alimentare
2
 și Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului din 20 martie 2006 privind 

specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare
3
, este actul de bază 

pentru sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare ale UE. 

Regulamentul respectiv a îmbunătățit și a actualizat cadrul pentru protejarea și promovarea 

produselor agricole de calitate. În special, domeniul de aplicare al protecției a fost extins la 

produse noi, anumite definiții au fost aliniate la Acordul TRIPS (Agreement on Trade-

Related Aspects of Intellectual Property Rights – Acordul privind aspectele legate de comerț 

ale drepturilor de proprietate intelectuală), protecția a fost sporită, procedurile de înregistrare 

și de modificare au fost simplificate, utilizarea simbolurilor pentru denumirea de origine 

protejată (DOP), pentru indicația geografică protejată (IGP) și pentru specialitatea 

tradițională garantată (STG) a devenit obligatorie pentru produsele originare din UE, sistemul 

STG a fost consolidat, normele privind controalele au fost clarificate și a fost instituit un 

sistem referitor la mențiunile de calitate facultative.  

Articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf, articolul 5 alineatul (4), articolul 7 alineatul (2) 

primul paragraf, articolul 12 alineatul (7) primul paragraf, articolul 16 alineatul (2), articolul 

18 alineatul (5), articolul 19 alineatul (2) primul paragraf, articolul 23 alineatul (4) primul 

paragraf, articolul 25 alineatul (3), articolul 29 alineatul (4), articolul 30, articolul 31 

alineatele (3) și (4), articolul 41 alineatul (3), articolul 42 alineatul (2), articolul 49 alineatul 

(7) primul paragraf, articolul 51 alineatul (6) primul paragraf, articolul 53 alineatul (3) primul 

paragraf și articolul 54 alineatul (2) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 

conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate pentru a completa Regulamentul (UE) 

nr. 1151/2012 în ceea ce privește următoarele aspecte: lista de produse care figurează în 

anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1151/2012; restricțiile și derogările referitoare la sursele de 

hrană pentru animale în cazul unei DOP, precum și la sacrificarea animalelor vii și la sursele 

materiilor prime în cazul unei DOP sau al unei IGP; normele care limitează informațiile 

incluse în caietul de sarcini pentru DOP și IGP, atunci când această limitare este necesară 

                                                            
1  JO L 343, 14.12.2012, p. 1. 

2 JO L 93, 31.3.2006, p. 12. 

3 JO L 93, 31.3.2006, p. 1. 
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pentru a se evita cererile de înregistrare excesiv de voluminoase; stabilirea simbolurilor 

Uniunii pentru DOP și IGP; normele tranzitorii suplimentare privind DOP/IGP menite a 

proteja drepturile și interesele legitime ale producătorilor și ale părților interesate; detaliile 

suplimentare privind criteriile de eligibilitate pentru STG; normele care limitează informațiile 

incluse în caietul de sarcini pentru STG, atunci când această limitare este necesară pentru a se 

evita cererile de înregistrare excesiv de voluminoase; stabilirea simbolului Uniunii pentru 

STG; normele tranzitorii suplimentare pentru STG menite a proteja drepturile și interesele 

legitime ale producătorilor și ale părților interesate; normele detaliate privind criteriile pentru 

mențiunile de calitate facultative; rezervarea, stabilirea și modificarea condițiilor de utilizare 

a mențiunilor de calitate facultative suplimentare; derogarea de la condițiile de utilizare a 

mențiunii de calitate facultative „produs montan”, în special în ceea ce privește condițiile în 

care sunt permise materii prime sau furaje din afara zonelor montane, condițiile în care 

prelucrarea produselor este permisă în afara zonelor montane, într-o arie geografică care 

urmează să fie definită, precum și definirea ariei geografice respective; stabilirea metodelor 

de producție și a altor criterii relevante pentru aplicarea mențiunii de calitate facultative 

„produs montan”; normele suplimentare de stabilire a caracterului generic al mențiunilor 

generice; normele detaliate privind utilizarea unei denumiri de soi de plantă sau de rasă de 

animal; normele pentru realizarea procedurii naționale de opoziție pentru cererile comune 

privind mai multe teritorii naționale și pentru completarea normelor privind procedura de 

cerere; finalizarea normelor procedurii de opoziție; finalizarea normelor privind procedura de 

modificare a cererii, inclusiv când privește o modificare temporară a caietului de sarcini în 

urma impunerii unor măsuri sanitare sau fitosanitare obligatorii de către autoritățile publice; 

finalizarea normelor privind procedura de anulare. 

2.  TEMEIUL JURIDIC 

Articolul 56 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 prevede obligația prezentării 

prezentului raport. În temeiul dispoziției respective, competența de a adopta acte delegate este 

conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând de la 3 ianuarie 2013. Delegarea 

de competențe se prelungește tacit cu perioade identice, cu excepția cazului în care 

Parlamentul European sau Consiliul se opune unor astfel de prelungiri cel târziu cu trei luni 

înainte de încheierea fiecărei perioade.  

3. EXERCITAREA DELEGĂRII 

Competența de a adopta acte delegate a fost exercitată pentru a se asigura funcționarea 

corectă și eficace a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012, pentru a se asigura o tranziție fără 

dificultăți la noul sistem de la Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind 

protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și 

alimentare și de la Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind specialitățile 

tradiționale garantate din produse agricole și alimentare și pentru a se asigura aplicarea 

corectă și consecventă a articolului 31 din regulament privind mențiunea de calitate 

facultativă „produs montan”.     

Comisia a utilizat această competență cu moderație, prin adoptarea a două regulamente 

delegate: Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei din 18 decembrie 2013 de 

completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului 

cu privire la stabilirea simbolurilor Uniunii pentru denumirile de origine protejate, indicațiile 
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geografice protejate și specialitățile tradiționale garantate și cu privire la anumite norme 

privind sursele, anumite norme procedurale și anumite norme tranzitorii suplimentare
4
 și 

Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 

privește condițiile de utilizare a mențiunii de calitate facultative „produs montan”
5
. 

În prezent, Comisia nu are în vedere nicio altă utilizare a împuternicirii prevăzute la articolele 

din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 care îi conferă Comisiei competența de a adopta acte 

delegate. 

Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei prevede norme specifice privind sursele 

de hrană pentru animale pentru denumirile de origine protejate și privind originea materiilor 

prime pentru indicațiile geografice protejate (articolul 1), stabilește simbolurile Uniunii 

(articolul 2), stabilește lungimea maximă a caietului de sarcini pentru specialitățile 

tradiționale garantate (articolul 3), clarifică normele privind procedura de opoziție pentru 

cererile comune (articolul 4), stabilește obligația pentru solicitant de a notifica Comisiei toate 

informațiile relevante referitoare la un acord la care s-a ajuns în cadrul procedurii de opoziție 

(articolul 5), specifică normele procedurale pentru modificări care nu sunt minore, pentru 

modificări minore și pentru modificări temporare (articolul 6), stabilește că anularea trebuie 

să facă obiectul unei proceduri oficiale, prin alinierea acesteia la procedura de înregistrare 

standard, prevăzută la articolele 49-52 din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 (articolul 7), 

prevede norme tranzitorii privind publicarea documentelor unice pentru denumirile de origine 

protejate și indicațiile geografice protejate înregistrate înainte de 31 martie 2006 și privind 

condițiile de utilizare a simbolurilor de aplicat până la 3 ianuarie 2016, dată începând cu care 

va fi aplicat noul regim privind condițiile de utilizare a simbolurilor, mențiunilor și 

acronimelor, prevăzute la articolul 12 alineatul (3) și la articolul 23 alineatul (3) din 

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 (articolul 8), abrogă Regulamentul (CE) nr. 1898/2006 al 

Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 510/2006 al 

Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor 

agricole și alimentare
6
 și Regulamentul (CE) nr. 1216/2007 al Comisiei de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind specialitățile 

tradiționale garantate din produse agricole și alimentare
7
 (articolul 9). 

Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei stabilește criteriile de aplicare a 

mențiunii „produs montan” produselor de origine animală (articolul 1), clarifică, pentru 

diferite tipuri de animale, cerința ca hrana pentru animale să provină în principal din zone 

montane (articolul 2), stabilește criteriile de aplicare ale termenului „produs montan” la 

produsele apicole (articolul 3), stabilește criteriile de aplicare a mențiunii „produs montan” 

produselor de origine vegetală (articolul 4), enumeră ingredientele produselor de origine 

vegetală și animală care pot proveni din afara zonelor montane (articolul 5) și definește 

                                                            
4  JO L 179, 19.6.2014, p. 17.

 

5  JO L 179, 19.6.2014, p. 23. 

6  JO L 369, 23.12.2006, p. 1. 

7  JO L 275, 19.10.2007, p. 3. 
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operațiunile de prelucrare care pot avea loc la o anumită distanță de zonele montane (articolul 

6). 

În conformitate cu Înțelegerea comună privind actele delegate, în cursul acțiunii de pregătire 

a actelor, au fost consultați experți din statele membre în cadrul Grupului de experți pentru 

sustenabilitate și calitate în agricultură și dezvoltarea rurală. Comisia a asigurat o transmitere 

simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și 

către Consiliu.  

Comisia a adoptat Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei la 18 decembrie 2013 

și Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014 al Comisiei la 11 martie 2014. Ulterior, ambele 

au fost notificate Parlamentului European și Consiliului pentru a li se permite instituțiilor 

respective să ridice obiecții în termen de două luni de la notificarea actului în cauză.  

În ceea ce privește Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei, termenul de două 

luni de la notificarea actului, în care Parlamentul European sau Consiliul puteau să ridice 

obiecții, prevăzut la articolul 56 articolul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, a fost 

prelungit cu două luni la inițiativa Consiliului.  

Nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a emis nicio obiecție cu privire la cele două 

regulamente delegate. După expirarea perioadelor respective, Regulamentul delegat (UE) 

nr. 664/2014 al Comisiei a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, 

nr. 179, din 19 iunie 2014 și a intrat în vigoare la 22 iunie 2014, iar Regulamentul delegat 

(UE) nr. 665/2014 al Comisiei a fost publicat în același număr al Jurnalului Oficial al 

Uniunii Europene și a intrat în vigoare la 26 iunie 2014. 

4.  SITUAȚIA ACTUALĂ 

Cele două regulamente delegate menționate mai sus au îndeplinit în mod satisfăcător 

obiectivul de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 cu normele necesare pentru 

ca acesta să funcționeze adecvat și eficace.   

Nu s-a primit nicio solicitare din partea statelor membre privind posibilitatea de a delega 

competențe suplimentare Comisiei sau de a le retrage pe cele actuale. Nu s-au creat așteptări 

privind o modificare a echilibrului dintre competențele stabilite în Regulamentul (UE) 

nr. 1151/2012. De asemenea, nu s-a primit nicio solicitare de modificare a celor două 

regulamente delegate.  

Deși nu au fost întâmpinate dificultăți privind punerea în aplicare și interpretarea celor două 

regulamente delegate în cauză în cei trei ani de punere în aplicare a acestora, contextul legal, 

economic și faptic relevant pentru ele evoluează în permanență. Prin urmare, se recomandă 

prelungirea delegării de competențe cu încă o perioadă de 5 ani, pentru a i se permite 

Comisiei să reacționeze prompt la posibilele probleme specifice care pot apărea în 

interpretarea și punerea în aplicare a sistemului legislativ cuprinzător compus din 

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012, Regulamentul (UE) nr. 664/2014, Regulamentul (UE) 

nr. 665/2014 și Regulamentul (UE) nr. 668/2014.        

5.  CONCLUZII 
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Comisia și-a exercitat în mod corect competențele delegate și invită Parlamentul European și 

Consiliul să ia notă de prezentul raport. 


