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AMENDAMENTE 

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 2 

Directiva 86/278/CEE 

Articolul 17 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Cel târziu până la 1 ianuarie 2021 și 

ulterior cel puțin o dată la trei ani, 

Comisia realizează o evaluare a prezentei 

directive și a punerii sale în aplicare. 

Comisia raportează Parlamentului 

European și Consiliului rezultatele acestei 

evaluări, iar astfel de rapoarte sunt 

însoțite, dacă este cazul, de propuneri 

legislative corespunzătoare. 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 

Directiva 2002/49/CE 

Articolul 10 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Statele membre se asigură că 

informațiile din hărțile acustice strategice 

și din rezumatele planurilor de acțiune, 

astfel cum se prevede în anexa VI, sunt 

trimise Comisiei în termen de șase luni de 

la datele prevăzute la articolul 7 și, 

respectiv, articolul 8. În acest scop, statele 

membre raportează informațiile pe cale 

electronică numai în depozitul de date care 

urmează să fie stabilit în conformitate cu 

procedura de reglementare cu control 

menționată la articolul 13 alineatul (3). În 

2. Statele membre se asigură că 

informațiile din hărțile acustice strategice 

și din rezumatele planurilor de acțiune, 

astfel cum se prevede în anexa VI, sunt 

trimise Comisiei în termen de șase luni de 

la datele prevăzute la articolul 7 și, 

respectiv, articolul 8. În acest scop, statele 

membre raportează informațiile pe cale 

electronică numai în depozitul de date. În 

cazul în care un stat membru dorește să 

actualizeze informațiile, acesta descrie 

diferențele dintre informațiile actualizate și 
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cazul în care un stat membru dorește să 

actualizeze informațiile, acesta descrie 

diferențele dintre informațiile actualizate și 

cele inițiale, precum și motivele 

actualizării atunci când pune la dispoziție 

informațiile actualizate în depozitul de 

date. 

cele inițiale, precum și motivele 

actualizării atunci când pune la dispoziție 

informațiile actualizate în depozitul de 

date. Comisia adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 10a pentru a 

completa prezenta directivă în ceea ce 

privește crearea depozitului de date. 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 4 a (nou) 

Directiva 2002/49/CE 

Articolul 10 a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Se adaugă următorul articol: 

 Articolul 10a 

 Exercitarea delegării de competențe 

 1. Competența de a adopta acte delegate 

este conferită Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol. 

 2. Competența de a adopta acte delegate 

menționată la articolul 10 alineatul (2) se 

conferă Comisiei pe o perioadă de cinci 

ani de la data de … [JO: data intrării în 

vigoare a Regulamentului (UE) 2018/... al 

Parlamentului European și al 

Consiliului*+]. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cu cel 

puțin nouă luni înainte de încheierea 

perioadei de cinci ani. Delegarea de 

competențe se prelungește tacit cu 

perioade de timp identice, cu excepția 

cazului în care Parlamentul European 

sau Consiliul se opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

 3. Delegarea de competențe menționată la 

articolul 10 alineatul (2) poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de 

Consiliu. O decizie de revocare pune 
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capăt delegării de competențe specificate 

în decizia respectivă. Decizia produce 

efecte în ziua care urmează datei 

publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene sau de la o dată 

ulterioară menționată în decizie. Decizia 

nu aduce atingere actelor delegate care 

sunt deja în vigoare. 

 4. Înainte de adoptarea unui act delegat, 

Comisia consultă experții desemnați de 

fiecare stat membru în conformitate cu 

principiile prevăzute în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare. 

 5. De îndată ce adoptă un act delegat, 

Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului. 

 6. Un act delegat adoptat în temeiul 

articolului 10 alineatul (2) intră în 

vigoare numai în cazul în care nici 

Parlamentul European și nici Consiliul 

nu au formulat obiecțiuni în termen de 

două luni de la notificarea acestuia către 

Parlamentul European și Consiliu, sau în 

cazul în care, înaintea expirării 

termenului respectiv, Parlamentul 

European și Consiliul au informat 

Comisia că nu vor formula obiecțiuni. 

Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului. 

 ______________ 

 * Regulamentul (UE) 2018/... al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din ... privind [alinierea obligațiilor de 

raportare în domeniul politicii de mediu 

...], (JO L ..., p. ...). 

 + JO: a se insera în text numărul 

regulamentului din documentul 

2018/0205(COD) și în nota de subsol 

numărul, titlul, data și referința de 

publicare în JO ale acestuia. 

Or. en 
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Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 5 

Directiva 2002/49/CE 

Anexa VI – punctul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Comisia, cu sprijinul Agenției Europene 

de Mediu, elaborează un mecanism 

obligatoriu de schimb de informații pe 

suport electronic pentru a partaja 

informațiile din hărțile acustice strategice 

și din rezumatele planurilor de acțiune, 

astfel cum se prevede la articolul 10 

alineatul (2), în conformitate cu procedura 

de reglementare cu control menționată la 

articolul 13 alineatul (3). 

Comisia, cu sprijinul Agenției Europene de 

Mediu, adoptă acte delegate în 

conformitate cu articolul 10a pentru a 

completa prezenta directivă în ceea ce 

privește elaborarea unui mecanism 

obligatoriu de schimb de informații pe 

suport electronic pentru a partaja 

informațiile din hărțile acustice strategice 

și din rezumatele planurilor de acțiune, 

astfel cum se prevede la articolul 10 

alineatul (2).  

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2 

Directiva 2004/35/CE 

Articolul 18 – alineatul 4 – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia realizează, la intervale 

regulate, o evaluare a prezentei directive. 

Evaluarea se bazează, printre altele, pe 

următoarele elemente: 

4. Cel târziu până la 1 ianuarie 2021 

și ulterior cel puțin o dată la trei ani, 

Comisia realizează o evaluare a prezentei 

directive. Evaluarea se bazează, printre 

altele, pe următoarele elemente: 

Or. en 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2 
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Directiva 2004/35/CE 

Articolul 18 – alineatul 4 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) experiența dobândită în urma 

punerii în aplicare a prezentei directive; 

(a) experiența dobândită în urma 

punerii în aplicare a prezentei directive în 

ceea ce privește repararea efectivă a 

daunelor aduse mediului, în special în 

legătură cu orice incident dăunător 

mediului cauzat de organisme modificate 

genetic (OMG), aplicarea prezentei 

directive în cazul speciilor protejate și al 

habitatelor naturale, dreptul unui 

operator de a limita răspunderea sa în 

conformitate cu convențiile internaționale 

menționate la articolul 4 alineatul (3) și 

excluderea poluării care intră sub 

incidența instrumentelor internaționale 

enumerate în anexele IV și V din 

domeniul de aplicare al prezentei 

directive; 

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2 

Directiva 2004/35/CE 

Articolul 18 – alineatul 4 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) o analiză a evoluțiilor și 

schimbărilor survenite în cadrul forurilor 

internaționale relevante și implementarea 

acestora în statele membre. 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Articolul 3 – alineatul 1 – punctul 2 
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Directiva 2004/35/CE 

Articolul 18 – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Comisia prezintă Parlamentului 

European și Consiliului un raport cu 

privire la rezultatele evaluării menționate 

la alineatul (4) și acest raport este însoțit, 

dacă este cazul, de propuneri legislative 

corespunzătoare. 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 2 

Directiva 2007/2/CE 

Articolul 23 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia realizează, la intervale regulate, o 

evaluare a prezentei directive. Evaluarea se 

bazează, printre altele, pe următoarele 

elemente: 

Cel târziu până la 1 ianuarie 2021 și 

ulterior cel puțin o dată la trei ani, 

Comisia realizează o evaluare a prezentei 

directive. Evaluarea se bazează, printre 

altele, pe următoarele elemente: 

Or. en 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Articolul 4 – alineatul 1 – punctul 2 

Directiva 2007/2/CE 

Articolul 23 – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Comisia prezintă Parlamentului 

European și Consiliului un raport cu 

privire la rezultatele evaluării menționate 

la alineatul (2) și acest raport este însoțit, 

dacă este cazul, de propuneri legislative 
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corespunzătoare. 

Or. en 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 1 

Directiva 2009/147/CE 

Articolul 12 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre înaintează 

Comisiei, la intervale de șase ani, în același 

timp cu raportul întocmit în conformitate 

cu articolul 17 din Directiva 92/43/CEE a 

Consiliului*, un raport privind punerea în 

aplicare a măsurilor adoptate în temeiul 

prezentei directive și principalele efecte ale 

acestor măsuri. În special, raportul include 

informații privind starea și tendințele 

speciilor de păsări sălbatice, amenințările și 

presiunile asupra acestora, măsurile de 

conservare luate și contribuția rețelei de 

arii de protecție specială la obiectivele 

stabilite la articolul 2 din prezenta 

directivă.”; 

1. Statele membre înaintează 

Comisiei, la intervale de șase ani, în același 

timp cu raportul întocmit în conformitate 

cu articolul 17 din Directiva 92/43/CEE a 

Consiliului*, un raport privind punerea în 

aplicare a măsurilor adoptate în temeiul 

prezentei directive și principalele efecte ale 

acestor măsuri. Respectivul raport este pus 

la dispoziția publicului și include în 

special informații privind starea și 

tendințele speciilor de păsări sălbatice 

protejate de prezenta directivă, 

amenințările și presiunile asupra acestora, 

măsurile de conservare luate și contribuția 

rețelei de arii de protecție specială la 

obiectivele stabilite la articolul 2 din 

prezenta directivă. 

Or. en 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Articolul 5 – alineatul 1 – punctul 2 

Directiva 2009/147/CE 

Articolul 12 – alineatul 2 – prima teză 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 La intervale de șase ani, Comisia, 

sprijinită de Agenția Europeană de Mediu, 

pregătește un raport de sinteză pe baza 

La intervale de șase ani, Comisia, sprijinită 

de Agenția Europeană de Mediu, publică 

un raport de sinteză pe baza informațiilor 
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informațiilor prevăzute la alineatul (1). prevăzute la alineatul (1).  

Or. en 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 2 – litera a 

Directiva 2010/63/UE 

Articolul 54 – alineatul 1 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Serviciile Comisiei publică o situație 

generală la nivelul Uniunii pe baza datelor 

transmise de statele membre. 

Cel târziu la șase luni după ce statele 

membre au transmis datele menționate la 

al doilea paragraf, serviciile Comisiei 

publică o situație generală la nivelul 

Uniunii pe baza respectivelor date. 

Or. en 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 2 – litera a 

Directiva 2010/63/UE 

Articolul 54 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Cel târziu până la 1 ianuarie 2021 

și ulterior cel puțin o dată la trei ani, 

Comisia realizează o evaluare a prezentei 

directive și a punerii sale în aplicare, 

bazată în special pe informațiile primite 

de la statele membre în temeiul articolului 

54 alineatul (1) și ținând seama de 

progresele în ceea ce privește dezvoltarea 

de metode alternative care nu implică 

folosirea de animale. Comisia prezintă 

Parlamentului European și Consiliului 

un raport cu privire la rezultatele acestei 

evaluări și raportul este însoțit, dacă este 

cazul, de propuneri legislative 

corespunzătoare. 
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Or. en 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 2 – litera b 

Directiva 2010/63/UE 

Articolul 54 – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia stabilește un format comun 

pentru prezentarea informațiilor menționate 

la alineatele (1), (2) și (3) în conformitate 

cu procedura de reglementare menționată 

la articolul 56 alineatul (3).; 

4. Comisia stabilește un format comun 

pentru prezentarea informațiilor menționate 

la alineatele (1), (2) și (3) în conformitate 

cu procedura de examinare menționată la 

articolul 56 alineatul (3). 

Or. en 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 – punctul 2 a (nou) 

Directiva 2010/63/UE 

Articolul 56 – alineatul 3 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 2a. La articolul 56, alineatul (3) se 

înlocuiește cu următorul text: 

3. Atunci când se face trimitere la 

prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 

din Decizia 1999/468/CE, având în vedere 

dispozițiile articolului 8 din decizia 

respectivă. 

3.  Atunci când se face trimitere la 

prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011.  

Or. en 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 1 
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Regulamentul (UE) nr. 995/2010 

Articolul 20 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Până la 3 decembrie 2015 și, 

ulterior, la fiecare șase ani, Comisia, pe 

baza informațiilor și a experienței 

dobândite în aplicarea prezentului 

regulament, reexaminează funcționarea și 

eficacitatea regulamentului, inclusiv în 

ceea ce privește împiedicarea introducerii 

pe piață a lemnului recoltat în mod ilegal și 

a produselor din lemn derivate din acesta. 

Comisia are în vedere în special 

consecințele administrative pentru 

întreprinderile mici și mijlocii, precum și 

gama de produse. Comisia raportează 

Parlamentului European și Consiliului cu 

privire la rezultatele reexaminării, iar astfel 

de rapoarte sunt însoțite, dacă este cazul, 

de propuneri legislative corespunzătoare. 

3. Până la 3 decembrie 2015 și, 

ulterior, la fiecare trei ani, Comisia, pe 

baza informațiilor și a experienței 

dobândite în aplicarea prezentului 

regulament, reexaminează funcționarea și 

eficacitatea regulamentului, inclusiv în 

ceea ce privește împiedicarea introducerii 

pe piață a lemnului recoltat în mod ilegal și 

a produselor din lemn derivate din acesta. 

Comisia are în vedere în special 

consecințele administrative pentru 

întreprinderile mici și mijlocii, precum și 

gama de produse. Comisia raportează 

Parlamentului European și Consiliului cu 

privire la rezultatele reexaminării, iar astfel 

de rapoarte sunt însoțite, dacă este cazul, 

de propuneri legislative corespunzătoare. 

Or. en 

 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 9 – alineatul 1 – punctul 2 

Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 

Articolul 9 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până în decembrie 2021 și, ulterior, la 

fiecare șase ani, Comisia, pe baza 

informațiilor și a experienței dobândite în 

urma aplicării prezentului regulament, 

reexaminează funcționarea și eficacitatea 

regulamentului. În acest demers, Comisia 

ține cont de evoluția punerii în aplicare a 

acordurilor de parteneriat voluntare. 

Comisia raportează Parlamentului 

European și Consiliului cu privire la 

rezultatul reexaminării, iar astfel de 

rapoarte sunt însoțite, dacă este cazul, de 

propuneri de îmbunătățire a regimului de 

Până în decembrie 2021 și, ulterior, la 

fiecare trei ani, Comisia, pe baza 

informațiilor și a experienței dobândite în 

urma aplicării prezentului regulament, 

reexaminează funcționarea și eficacitatea 

regulamentului. În acest demers, Comisia 

ține cont de evoluția punerii în aplicare a 

acordurilor de parteneriat voluntare. 

Comisia raportează Parlamentului 

European și Consiliului cu privire la 

rezultatul reexaminării, iar astfel de 

rapoarte sunt însoțite, dacă este cazul, de 

propuneri de îmbunătățire a regimului de 
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licențe FLEGT. licențe FLEGT. 

Or. en 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 1 

Regulamentul (CE) nr. 338/97 

Articolul 15 – alineatul 4 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) Fără a aduce atingere dispozițiilor 

articolului 20, autoritățile de gestionare din 

statele membre comunică Comisiei, cu un 

an înainte de fiecare reuniune a Conferinței 

părților la convenție, toate informațiile 

referitoare la perioada anterioară relevantă, 

necesare pentru elaborarea rapoartelor 

prevăzute la articolul VIII alineatul (7) 

litera (b) din convenție, precum și 

informațiile echivalente cu privire la 

dispozițiile prezentului regulament care nu 

intră în domeniul de aplicare a convenției. 

Informațiile care trebuie comunicate și 

forma de prezentare a acestora sunt 

stabilite de Comisie în conformitate cu 

procedura de reglementare menționată la 

articolul 18 alineatul (2). 

(c) Fără a aduce atingere dispozițiilor 

articolului 20, autoritățile de gestionare din 

statele membre comunică Comisiei, cu un 

an înainte de fiecare reuniune a Conferinței 

părților la convenție, toate informațiile 

referitoare la perioada anterioară relevantă, 

necesare pentru elaborarea rapoartelor 

prevăzute la articolul VIII alineatul (7) 

litera (b) din convenție, precum și 

informațiile echivalente cu privire la 

dispozițiile prezentului regulament care nu 

intră în domeniul de aplicare a convenției. 

Informațiile care trebuie comunicate și 

forma de prezentare a acestora sunt 

stabilite de Comisie în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la 

articolul 18 alineatul (2). 

Or. en 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 – punctul 1 a (nou) 

Regulamentul (CE) nr. 338/97 

Articolul 18 – alineatul 2 

 

Textul în vigoare Amendamentul 

 1a. La articolul 18, alineatul (2) se 

înlocuiește cu următorul text: 

2.  Atunci când se face trimitere la 2.  Atunci când se face trimitere la 
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prezentul alineat, se aplică articolele 5 și 7 

din Decizia 1999/468/CE, având în vedere 

dispozițiile articolului 8 din decizia 

respectivă. 

prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

Termenul prevăzut la articolul 5 alineatul 

(6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește 

la trei luni. Pentru sarcinile care revin 

comitetului în temeiul articolului 19 

punctele (1) și (2), în cazul în care, la 

expirarea termenului de trei luni de la 

data la care propunerea a fost supusă 

Consiliului, acesta nu a hotărât, măsurile 

propuse sunt adoptate de Comisie. 

 

Or. en 

 

 

 

 

 


