
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1061 AL COMISIEI 

din 13 iulie 2020 

de aprobare a unor modificări ale caietului de sarcini al unei indicații geografice protejate [„Dealurile 
Sătmarului” (IGP)] 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 
instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) 
nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 99, 

întrucât: 

(1) Comisia a examinat cererea de aprobare a unor modificări ale caietului de sarcini al indicației geografice protejate 
„Dealurile Sătmarului”, depusă de România în temeiul articolului 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013. 

(2) În conformitate cu articolul 97 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, Comisia a publicat cererea de 
aprobare a modificărilor aduse caietului de sarcini în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (2). 

(3) Comisia nu a primit nicio declarație de opoziție în conformitate cu articolul 98 din Regulamentul (UE) 
nr. 1308/2013. 

(4) Prin urmare, modificările caietului de sarcini ar trebui aprobate în conformitate cu articolul 99 din Regulamentul 
(UE) nr. 1308/2013. 

(5) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a 
piețelor agricole, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Se aprobă modificările aduse caietului de sarcini publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cu privire la denumirea 
„Dealurile Sătmarului” (IGP). 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 13 iulie 2020.  

Pentru Comisie, 
Pentru Președinte, 

Janusz WOJCIECHOWSKI 

Membru al Comisiei     
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