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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În principiu trebuie salutat faptul că, prin propunerea sa, Comisia urmărește să asigure un 
cadru juridic armonizat pentru organizarea și efectuarea controalelor oficiale de-a lungul 
lanțului agroalimentar, precum și aplicarea uniformă a normelor în vigoare în întreaga UE și 
buna funcționare a pieței interne pentru produsele alimentare.

În ceea ce privește domeniul de aplicare al prezentului regulament, Comisia propune ca, pe 
lângă lanțul agroalimentar, și alte domenii să fie supuse controalelor, cum ar fi produsele de 
protecție a plantelor, sănătatea plantelor, materialul vegetal de reproducere, inclusiv 
materialul forestier. Acest lucru este discutabil, întrucât obiectivele urmărite prin controalele 
necesare și criteriile de verificare nu sunt comparabile cu cele din lanțul agroalimentar. 
Dispozițiile privind controalele în domeniul produselor de protecție a plantelor, al sănătății 
plantelor și al materialului vegetal de reproducere ar trebui, prin urmare, să facă parte în 
continuare din legislația specifică a Uniunii în materie. Același lucru este valabil și în cazul 
propunerilor legate de introducerea pe piață a acestui material. 

Propunerea Comisiei extinde, de asemenea, domeniul de aplicare al regulamentului privind 
controlul la „alte activități oficiale efectuate de către autoritățile competente în conformitate 
cu prezentul regulament sau cu normele menționate la alineatul (2) al prezentului articol”. În 
temeiul principiului proporționalității, conținutul și forma acțiunii Uniunii nu trebuie să 
depășească ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor tratatelor. Cu toate acestea, 
pentru obținerea unei legislații uniforme a UE privind controalele oficiale, nu este necesară și 
introducerea unor dispoziții obligatorii la nivelul UE privind alte activități oficiale ale 
autorității competente în afara controalelor oficiale. 

În plus, propunerea de regulament conferă Comisiei, în toate domeniile reglementate, 
competența de a adopta acte delegate, în special la articolele 15-24 din propunerea de 
regulament. Conform propunerii Comisiei, domeniile supuse reglementărilor includ, printre 
altele, competențele și sarcinile autorităților, cerințele uniforme pentru efectuarea 
controalelor, măsurile care trebuie luate și, în special, frecvența minimă a controalelor 
oficiale. Este necesar ca toate dispozițiile care au efecte semnificative asupra activității de 
supraveghere desfășurate de statele membre să fie incluse direct în regulament. 

În măsura în care chiar și în cadrul normelor europene privind regulamentele se recunosc cel 
puțin competențele de implementare ale statelor membre, lipsește o marjă corespunzătoare 
pentru legiuitorii naționali. Dimpotrivă, numărul mare de dispoziții care îi conferă Comisiei 
competența de a adopta acte delegate dovedește faptul că propunerea de regulament depășește 
cu mult competențele conferite prin articolul 114 din TFUE. Articolul 114 din TFUE 
reprezintă pentru legiuitorul european temeiul juridic pentru crearea pieței interne a 
produselor alimentare și pentru reglementarea funcționării acesteia. În acest sens, pe baza 
articolului 114 alineatul (3) din TFUE se poate porni de la premisa unui nivel de protecție 
ridicat. Pe de altă parte, propunerea de regulament examinată creează un temei juridic pentru 
dispoziții obligatorii extinse, care să fie adoptate numai de legislația europeană, în ceea ce 
privește procedura administrativă în domenii altele decât controalele oficiale. Acest lucru este 
disproporționat. 
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În plus, se pune problema în ce mod abordează statele membre încălcarea dispozițiilor legale, 
dincolo de conceptul conform căruia fiabilitatea controalelor oficiale în UE sau respectarea 
standardelor UE necesare sunt asigurate pe piața internă. 
La finanțarea controalelor oficiale trebuie să se asigure că în special dispozițiile pentru 
stabilirea taxelor sunt clare și fără echivoc. Doar astfel se poate obține o aplicare uniformă în 
statele membre. La stabilirea taxelor, sarcina birocratică aferentă încasării taxelor ar trebui să 
fie redusă la minimum. 

Controalele de interes general sunt o atribuție publică care trebuie finanțată. Doar pentru 
controalele suplimentare ar trebui să se perceapă taxe. În acest mod se creează un stimulent 
pentru evitarea unor controale suplimentare și a costurilor aferente. Fixarea costurilor nu 
trebuie să ducă la denaturarea concurenței. 

Este de apreciat faptul că la utilizarea banilor rezultați din taxe se aplică principiul 
transparenței. Acest lucru nu trebuie să ducă, însă, la o creștere substanțială a sarcinii 
birocratice. De asemenea, trebuie să se atragă atenția asupra faptului că nu se aduce atingere 
prerogativelor în materie de buget ale parlamentelor statelor membre. 

În final, propunerea Comisiei nu introduce structuri mai clare. Scopul ar trebui să fie ca 
sistemul controalelor oficiale să devină mai eficient și mai clar. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate 
publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Controalele oficiale ar trebui să fie 
efectuate de personal care nu este afectat 
de conflicte de interese și, în special, care 
nu sunt implicate, direct sau prin 
intermediul soțului/soției, în activități 
economice supuse controalelor oficiale 
prevăzute;
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Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Statelor membre ar trebui să li se 
solicite să asigure disponibilitatea 
permanentă a unor resurse financiare 
adecvate pentru ca autoritățile competente 
care efectuează controale oficiale și alte 
activități oficiale să dispună de personalul 
necesar și de dotarea corespunzătoare. Deși 
operatorii sunt cei cărora le revine, în 
primul rând, responsabilitatea de a se 
asigura că activitățile lor se desfășoară în 
conformitate cu normele Uniunii privind 
lanțul agroalimentar, sistemul de controale 
proprii pe care aceștia îl pun în aplicare în 
acest scop trebuie să fie completat de un 
sistem dedicat de controale oficiale instituit 
în fiecare stat membru în vederea asigurării 
unei supravegheri eficiente a pieței de-a 
lungul lanțului agroalimentar. Un astfel de 
sistem este, prin însăși natura sa, complex 
și consumator de resurse și necesită un 
aflux stabil de resurse pentru controalele 
oficiale, la un nivel adecvat nevoilor de 
asigurare a respectării legislației din orice 
moment. Pentru a reduce dependența 
sistemului de control oficial de finanțarea 
din fonduri publice, autoritățile 
competente ar trebui să perceapă taxe 
care să acopere costurile pe care le 
suportă atunci când efectuează controale 
oficiale asupra anumitor operatori, 
precum și asupra anumitor activități 
pentru care legislația Uniunii privind 
lanțul agroalimentar prevede obligația de 
înregistrare sau autorizare în 
conformitate cu normele Uniunii privind 
igiena alimentelor și furajelor sau cu 
normele care reglementează sănătatea 
plantelor și a materialului de reproducere 

(54) Statelor membre ar trebui să li se 
solicite să asigure disponibilitatea 
permanentă a unor resurse financiare 
adecvate pentru ca autoritățile competente 
care efectuează controale oficiale și alte 
activități oficiale să dispună de personalul 
necesar și de dotarea corespunzătoare. Deși 
operatorii sunt cei cărora le revine, în 
primul rând, responsabilitatea de a se 
asigura că activitățile lor se desfășoară în 
conformitate cu normele Uniunii privind 
lanțul agroalimentar, sistemul de controale 
proprii pe care aceștia îl pun în aplicare în 
acest scop trebuie să fie completat de un 
sistem dedicat de controale oficiale instituit 
în fiecare stat membru în vederea asigurării 
unei supravegheri eficiente a pieței de-a 
lungul lanțului agroalimentar. Un astfel de
sistem este, prin însăși natura sa, complex 
și consumator de resurse și necesită un 
aflux stabil de resurse pentru controalele 
oficiale, la un nivel adecvat nevoilor de 
asigurare a respectării legislației din orice 
moment. 
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a plantelor. De asemenea, ar trebui să se 
perceapă taxe de la operatori pentru a 
compensa costurile controalelor oficiale 
efectuate în vederea emiterii unui 
certificat sau atestat oficial și costurile 
controalelor oficiale efectuate de către 
autoritățile competente la punctele de 
inspecție la frontieră.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 61

Textul propus de Comisie Amendamentul

(61) Pentru efectuarea controalelor oficiale 
și a altor activități oficiale privind 
producția și comercializarea materialului 
de reproducere a plantelor, precum și în 
domeniul bunăstării animalelor, autoritățile 
competente ar trebui să aibă acces la date 
tehnice actualizate, fiabile și coerente, la 
rezultatele cercetărilor, la tehnicile noi și la 
expertiza necesară pentru a aplica corect 
legislația Uniunii în aceste domenii. În 
acest scop, Comisia ar trebui să fie în 
măsură să desemneze și să se bazeze pe 
asistența experților din cadrul centrelor de 
referință din Uniunea Europeană pentru 
materialul de reproducere a plantelor și 
pentru bunăstarea animalelor.

(61) Pentru efectuarea controalelor oficiale 
și a altor activități oficiale privind 
producția și comercializarea materialului 
de reproducere a plantelor, precum și în 
domeniul bunăstării animalelor, autoritățile 
competente ar trebui să aibă acces la date 
tehnice actualizate, fiabile și coerente, la 
rezultatele cercetărilor, la tehnicile noi și la 
expertiza necesară pentru a aplica corect 
legislația Uniunii în aceste domenii. În 
acest scop, Comisia ar trebui să fie în 
măsură să desemneze și să se bazeze pe 
asistența experților din cadrul centrelor de 
referință din Uniunea Europeană pentru 
materialul de reproducere a plantelor și 
pentru bunăstarea animalelor. Structura 
centrelor de referință pentru bunăstarea 
animalelor ar trebui să se bazeze pe 
experiența dobândită ca urmare a 
proiectului pilot EUWelNet (Rețea 
europeană coordonată pentru bunăstarea 
animalelor).

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) reglementarea alimentelor și a 
siguranței alimentelor, în orice etapă de 
producție, prelucrare și distribuție a 
alimentelor, inclusiv norme care vizează 
garantarea practicilor corecte în domeniul 
comerțului și protejarea intereselor și 
informațiilor consumatorilor, precum și 
fabricarea și utilizarea materialelor și a 
obiectelor destinate să vină în contact cu 
alimentele;

(a) reglementarea alimentelor și a 
siguranței alimentelor, în orice etapă de 
producție, prelucrare și distribuție a 
alimentelor, inclusiv norme care vizează 
garantarea calității comerciale și a
practicilor corecte în domeniul comerțului 
și protejarea intereselor și informațiilor 
consumatorilor, precum și fabricarea și 
utilizarea materialelor și a obiectelor 
destinate să vină în contact cu alimentele;

Justificare

Ar trebui să se indice în mod clar faptul că, în vederea urmăririi fraudelor alimentare, 
controlul calității comerciale a alimentelor face parte din domeniul de aplicare a prezentului 
regulament.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) stabilirea unor cerințe cu privire la 
sănătatea animală;

(d) stabilirea unor cerințe cu privire la 
sănătatea animală, în special a celor care 
au legătură directă cu îndeplinirea de 
către operatori a cerințelor cu privire la 
sănătatea animală;

Justificare

Scopul este ca această propunere să se aplice doar operatorilor din domeniul sănătății 
animale și să se evite aplicarea sa în cazul autorităților competente pentru desfășurarea 
programelor de vigilență epidemiologică și a programelor de eradicare.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera – ka (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) controlul prezenței anumitor 
substanțe și a reziduurilor acestora în 
animale vii și în produsele aferente.

Justificare

În expunerea de motive și în considerentele propunerii se arată clar că propunerea Comisiei 
include și controlul prezenței anumitor substanțe și a reziduurilor acestora în animale vii și în 
produsele aferente, control care anterior făcea obiectul altor norme. Totuși, acesta nu apare 
în mod explicit la articolul 1 și ar fi bine să fie introdus aici, pentru a nu exista neclarități cu 
privire la domeniul de aplicare a regulamentului.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) normele stabilite în Directiva 
2001/82/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de 
instituire a unui cod comunitar cu privire 
la produsele medicamentoase de uz 
veterinar.

Justificare

În felul acesta se clarifică faptul că prezentul regulament nu se aplică producerii de 
medicamente de uz veterinar.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autoritățile centrale ale unui stat 
membru responsabile de organizarea 
controalelor oficiale și a altor activități 
oficiale, în conformitate cu prezentul 

(a) autoritățile centrale ale unui stat 
membru responsabile de organizarea și 
executarea controalelor oficiale și a altor 
activități oficiale, în conformitate cu 
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regulament și cu normele menționate la
articolul 1 alineatul (2);

prezentul regulament și cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2);

Justificare

Formularea inițială a acestei definiții ar fi exclus executarea controalelor oficiale din sfera 
competențelor autorităților responsabile.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) orice altă autoritate căreia i-a fost 
conferită respectiva responsabilitate;

(b) orice altă autoritate locală sau 
regională căreia i-a fost conferită 
respectiva competență;

Justificare

Se consideră mai potrivită păstrarea termenului folosit în Regulamentul (CE) nr. 882/2004, 
pentru a-l diferenția de noțiunea de autoritate publică prevăzută la articolul 3.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. „animale” înseamnă animale astfel cum 
sunt definite la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul Regulamentului 
privind sănătatea animalelor];

6. „animale” înseamnă animale astfel cum 
sunt definite la articolul 4 alineatul (1) 
punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul Regulamentului 
privind sănătatea animalelor], cu excepția 
animalelor de companie;

Justificare

Dat fiind faptul că în cazul animalelor de companie se aplică norme diferite, ar trebui să se 
facă distincția între „animale de companie” și „animale”.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 22 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazurile prevăzute în normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) –
orice altă persoană autorizată de către 
autoritățile competente să semneze 
certificate oficiale;

(b) în cazurile prevăzute în normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) –
orice altă persoană autorizată de către 
autoritățile competente să elibereze și să
semneze certificate oficiale;

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

25. „atestat oficial” înseamnă orice 
etichetă, marcă sau altă formă de atestare
emisă de operatori aflați sub 
supravegherea autorităților competente 
prin controale oficiale dedicate sau chiar 
de către autoritățile competente și care 
asigură conformitatea cu una sau mai multe 
dintre cerințele prevăzute de normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2);

25. „atestat oficial” înseamnă orice 
etichetă, marcă sau altă formă de atestare 
de către autoritățile competente și care 
asigură conformitatea cu una sau mai multe 
dintre cerințele prevăzute de normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2);

Justificare

Atestatele oficiale emise de operatori nu sunt acceptabile. Procedura de certificare sau 
atestare ar trebui să țină numai de competența autorității oficiale.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 28 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) animalelor sau mărfurilor; (a) animalelor, plantelor, produselor 
vegetale, altor obiecte sau mărfurilor;
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 28 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) activităților controlate de operatorii 
care intră în domeniul de aplicare al 
normelor menționate la articolul 1 alineatul
(2), precum și a echipamentelor, a 
mijloacelor de transport, a substanțelor și a
materialelor utilizate pentru efectuarea 
acestor activități;

(b) activităților controlate de operatorii 
care intră în domeniul de aplicare al 
normelor menționate la articolul 1 alineatul
(2), precum și a echipamentelor, a 
mijloacelor de transport, a substanțelor, a 
materialelor și a produselor de protecție a 
plantelor utilizate pentru efectuarea acestor 
activități;

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 28 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) locurilor în care operatorii își 
desfășoară activitatea;

(c) locurilor în care operatorii își 
desfășoară activitatea și, după caz, a 
zonelor adiacente;

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 28 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) documentelor justificative pentru 
elementele examinate conform literelor 
(a), (b) și (c);

Justificare

Este necesar să se verifice conformitatea documentației cu normele existente.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

29. „punct de inspecție la frontieră” 
înseamnă un loc, inclusiv toate facilitățile 
existente în acest loc, desemnat de un stat 
membru în vederea efectuării controalelor 
oficiale prevăzute la articolul 45 alineatul
(1);

29. „punct de inspecție la frontieră” 
înseamnă un centru de supraveghere, 
inclusiv toate facilitățile existente în acest 
loc, desemnat de un stat membru în 
vederea efectuării controalelor oficiale 
prevăzute la articolul 45 alineatul (1);

Justificare

„Centru” atrage mai mult atenția asupra funcției decât asupra locației. Termenul „centru” 
este conform definițiilor utilizate în legislația germană privind piața internă și prevenirea 
bolilor animalelor și în reglementarea privind importurilor din Austria adoptată de 
autoritatea veterinară.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

30. „audit” înseamnă o examinare 
sistematică și independentă menită să 
stabilească dacă activitățile și rezultatele 
lor respectă dispozițiile stabilite anterior și 
dacă aceste dispoziții sunt puse în aplicare 
cu eficiență și permit atingerea 
obiectivelor;

30. „Audit” înseamnă un proces 
sistematic, independent și documentat 
pentru obținerea dovezilor de audit și 
evaluarea acestora în mod obiectiv cu 
scopul de a determina în ce măsură sunt
îndeplinite criteriile de audit.

Justificare

Este vorba desigur de o greșeală de traducere, care ar putea duce la probleme de 
interpretare. Se propune prin urmare utilizarea formulării din DIN EN ISO 19011.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 40
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Textul propus de Comisie Amendamentul

40. „proceduri de verificare a controalelor” 
înseamnă sistemele puse în aplicare și 
acțiunile întreprinse de către autoritățile 
competente în vederea asigurării coerenței 
și a eficacității controalelor oficiale și ale 
altor activități oficiale;

40. „proceduri de verificare a controalelor” 
înseamnă sistemele puse în aplicare și 
acțiunile întreprinse de către autoritățile 
competente în vederea asigurării 
eficacității controalelor oficiale și ale altor 
activități oficiale;

Justificare

În conformitate cu propunerea Comisiei, se preconizează ca autoritățile competente să 
introducă, pe lângă procedura de asigurare a eficienței controalelor oficiale, o procedură de 
monitorizare a „coerenței”. Pe lângă faptul că este neclar ce presupune acest concept, este 
de așteptat ca acest tip de verificare să implice mai multe eforturi decât beneficii.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

46. „controlul documentelor” înseamnă 
examinarea certificatelor oficiale, a 
atestatelor oficiale și a altor documente, 
inclusiv a documentelor de natură 
comercială, care trebuie să însoțească 
transportul, astfel cum se prevede în 
normele menționate la articolul 1 alineatul
(2), respectiv la articolul 54 alineatul (1) 
sau în actele de punere în aplicare adoptate 
în conformitate cu articolul 75 alineatul
(3), cu articolul 125 alineatul (4), cu 
articolul 127 alineatul (1) și cu articolul 
128 alineatul (1);

46. „controlul documentelor” înseamnă 
examinarea certificatelor oficiale și a altor 
documente, inclusiv a documentelor de 
natură comercială, care trebuie să 
însoțească transportul, astfel cum se 
prevede în normele menționate la articolul 
1 alineatul (2), respectiv la articolul 54 
alineatul (1) sau în actele de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
articolul 75 alineatul (3), cu articolul 125 
alineatul (4), cu articolul 127 alineatul (1) 
și cu articolul 128 alineatul (1);

Justificare

Controlul atestatelor oficiale nu face parte din controlul documentelor, ci se efectuează în 
cadrul controlului identității.
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Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

47. „control de identitate” înseamnă o 
inspecție vizuală efectuată pentru a verifica 
dacă conținutul și etichetele unui transport, 
inclusiv marcajele de pe animale, sigiliile 
și mijloacele de transport, corespund 
informațiilor furnizate în certificatele 
oficiale, în atestatele oficiale și în alte 
documente de însoțire;

47. „control de identitate” înseamnă o 
inspecție vizuală efectuată pentru a verifica 
dacă conținutul și etichetele unui transport, 
inclusiv marcajele de pe animale,
atestatele, sigiliile și mijloacele de 
transport, corespund informațiilor furnizate 
în certificatele oficiale, în atestatele 
oficiale și în alte documente de însoțire;

Justificare

Controlul atestatelor oficiale nu face parte din controlul documentelor, ci se efectuează în 
cadrul controlului identității.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

56. „plan de control” înseamnă o 
descriere întocmită de autoritățile 
competente care conține informații 
privind structura și organizarea 
sistemului de control oficial și a modului 
său de funcționare și planificarea 
detaliată a controalelor oficiale care 
urmează să fie efectuate în fiecare dintre 
domeniile menționate la articolul 1 
alineatul (2) într-o perioadă de timp;

eliminat

Justificare

Definiția termenului „plan de control” pare prea extinsă dacă aceasta ar trebui să acopere 
„planificarea detaliată a controalelor”. Ar fi foarte dificil pentru autoritățile competente să 
realizeze sarcina de descriere detaliată a controalelor ca parte a unui plan de control.
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Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 2 – punctul 57 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

57a. „calitate comercială” înseamnă 
ansamblul de proprietăți și caracteristici 
ale unui produs alimentar, determinate de 
cerințele prevăzute de dispozițiile 
obligatorii privind materiile prime sau 
ingredientele folosite la realizarea 
acestora, procesele utilizate în acest scop, 
precum și compoziția și prezentarea 
produsului final.

Justificare

Conform observației formulate la articolul 1 alineatul (2) litera (a).

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) creează un registru unic de control, 
înființând un sistem unic de gestiune 
computerizată care să asigure 
coordonarea între organismele implicate 
în controlul și managementul 
controalelor.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

registrul prevăzut la litera (ba) include 
controale încrucișate de conformitate, 
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potrivit Regulamentului [xxx.2013] 
(regulamentul orizontal privind PAC). 

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Statele membre pot conferi autorităților 
competente menționate la alineatul (1) 
responsabilitatea de a efectua controale în 
vederea verificării conformității sau a 
aplicării normelor, inclusiv a celor prin 
care se reglementează riscurile specifice 
care pot fi generate de prezența speciilor 
străine în Uniune, altele decât cele 
menționate la articolul 1 alineatul (2).

(5) Statele membre pot conferi autorităților 
competente menționate la alineatul (1) 
responsabilitatea de a efectua controale în 
vederea verificării conformității sau a 
aplicării normelor.

Justificare

În conformitate cu domeniul de aplicare propus.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia poate stabili, prin acte de 
punere în aplicare, mijloacele prin care 
informațiile menționate la alineatul (4) 
sunt puse la dispoziția publicului. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 141 
alineatul (2).

eliminat

Justificare

Această dispoziție este superfluă. Statele membre pot stabili singure în ce fel vor să informeze 
publicul larg.
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dispun de sisteme în vederea asigurării 
faptului că personalul care efectuează 
controale oficiale și alte activități oficiale 
nu este afectat de conflict de interese;

(c) dispun de sisteme în vederea asigurării 
faptului că personalul care efectuează 
controale oficiale și alte activități oficiale 
nu este afectat de conflict de interese și că, 
în special, nu este implicat personal sau 
prin intermediul soțului/soției în activități 
economice supuse controalelor oficiale 
prevăzute;

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

pentru a asigura coerență în interpretarea 
și executarea controalelor oficiale în toate 
statele membre, formarea menționată la 
litera (c) include participarea la vizite în 
alte state membre pentru a observa modul 
în care se efectuează controalele oficiale;

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În vederea asigurării deținerii de către 
personalul din cadrul autorităților 
competente menționat la alineatul (1) 
litera (e) și la alineatul (2) a calificărilor, 
a competențelor și a cunoștințelor 
necesare, Comisia este abilitată să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 

eliminat



PE514.762v02-00 18/70 AD\1008897RO.doc

RO

139 cu privire la normele vizând 
calificarea specifică și cerințele de 
formare ale personalului, având în vedere 
cunoștințele științifice și tehnice necesare 
efectuării controalelor oficiale și altor 
activități oficiale în fiecare din domeniile 
menționate la articolul 1 alineatul (2).

Justificare

Împuternicirea Comisiei să adopte acte delegate privind cerințele de calificare și de formare 
nu pare utilă.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate stabili, prin acte de 
punere în aplicare, norme privind 
efectuarea auditurilor prevăzute la
alineatul (1). Respectivele acte de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 141 alineatul (2).

eliminat

Justificare

Nu este necesar ca Comisia să fixeze norme, prin acte de punere în aplicare, în ceea ce 
privește realizarea de audituri. În primul rând, orientările privind realizarea de audituri 
adoptate de Comisie (Decizia 2006/677/CE) sunt suficiente. În al doilea rând, statele membre 
dispun de ani de sisteme de audit și de examinarea independentă a acestora. Actele de punere 
în aplicare nu sunt, în consecință, necesare.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligații de confidențialitate ce revin 
personalului autorităților competente

Obligații de confidențialitate ce revin 
personalului aflat în serviciul autorităților 
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competente

Justificare

Autoritățile competente pot avea personal propriu sau personal pe bază de contract, drept 
pentru care sintagma „aflat în serviciul” reflectă mai bine diferitele situații administrative 
ale personalului autorităților competente.

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera - aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) protecției datelor cu caracter 
personal ale unei persoane fizice;

Justificare

Ar trebui să existe un mecanism pentru ca operatorii să protejeze informațiile cu grad ridicat 
de confidențialitate.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) protejării expertizei unei persoane 
fizice sau juridice;

(Ar trebui să existe un mecanism pentru ca operatorii să protejeze informațiile cu grad ridicat 
de confidențialitate.)

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatele (1) și (2) nu împiedică 
autoritățile competente să publice sau să 
pună la dispoziția publicului în orice alt 
mod informații cu privire la rezultatul 
controalelor oficiale privind operatorii 
individuali, cu condiția îndeplinirii 
următoarelor condiții:

(3) Alineatele (1) și (2) nu împiedică 
autoritățile competente să publice sau să 
pună la dispoziția publicului în orice alt 
mod informații cu privire la rezultatul 
controalelor oficiale privind operatorii 
individuali stabiliți pe teritoriul lor, cu 
condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

Justificare

Reglementările în acest domeniu nu sunt armonizate, iar această atribuție ar trebui limitată 
la nivel teritorial.

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente efectuează
periodic controale oficiale asupra tuturor
operatorilor, în funcție de riscuri și cu o 
frecvență corespunzătoare, luând în 
considerare:

(1) Autoritățile competente efectuează 
controale oficiale asupra operatorilor cu o 
periodicitate adecvată potențialelor riscuri 
asociate domeniului în cauză și cu o 
frecvență corespunzătoare, luând în 
considerare:

Justificare

Dacă înaintea controlului se efectuează o analiză a riscurilor, nu există motive pentru 
controlarea „tuturor” operatorilor. De altfel, nici bugetul nu ar permite acest lucru.

Amendamentul 37

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) animalele și mărfurile; (i) animalele, dăunătorii, plantele, 
produsele vegetale, alte obiecte și 
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mărfurile;

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) locul de desfășurare a activităților sau 
a operațiunilor operatorilor;

(iii) locul de desfășurare a activităților sau 
a operațiunilor operatorilor, inclusiv locul 
de origine;

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) controalele oficiale au fost solicitate 
de către operator.

eliminat

Justificare

Aceasta contrazice poziția adoptată până aici de Comisie, potrivit căreia controalele trebuie 
să fie inopinate. Deoarece există această opțiune, întreprinderi mai solide pot solicita 
controale pentru care se vor percepe taxe, obținând astfel avantaje față de alte întreprinderi, 
în special atunci când este vorba de a face rezultatele controalelor oficiale transparente.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Controalele oficiale se efectuează, pe 
cât posibil, într-o manieră care să asigure 
minimizarea sarcinii operatorilor.

(5) Controalele oficiale se efectuează, pe 
cât posibil, într-o manieră care să asigure 
minimizarea sarcinii operatorilor. Atunci 
când operatorilor le sunt aplicate mai 
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multe controale oficiale, statele membre 
asigură o abordare coordonată, în scopul 
combinării măsurilor de control existente.
Operatorii care pot pretinde, în mod 
rezonabil și cu dovezi, că au avut de 
îndeplinit sarcini extinse și inutile, ar 
trebui să aibă posibilitatea de a formula o 
contestație.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 9 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) asupra animalelor și mărfurilor în toate 
etapele de producție, prelucrare și 
distribuție;

(a) asupra animalelor, a plantelor, a 
produselor vegetale, a utilizării produselor 
de protecție a plantelor și a mărfurilor în 
toate etapele de producție, prelucrare, 
introducerea pe piață și distribuție;

Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În vederea asigurării unei aplicări 
uniforme a normelor prevăzute la 
alineatul (1) din prezentul articol,
Comisia stabilește și actualizează după 
caz, prin acte de punere în aplicare, 
formatul în care se publică informațiile 
menționate la respectivul alineat. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 141 
alineatul (2).

eliminat
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Justificare

Nu este necesar un format uniform european pentru informarea publicului. Ceea ce contează 
este amploarea informării, și nu forma acesteia.

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Informațiile prezentate Comisiei de 
către autoritățile competente, astfel cum 
se prevede la alineatul (1) din prezentul 
articol, sunt disponibile pentru publicare 
sau pot fi accesate în alt mod de către 
public.

Justificare

Faptul că toate rapoartele statelor membre pot fi accesate într-un singur punct sporește 
transparența.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente sunt abilitate să 
publice sau să pună la dispoziția publicului 
în alt mod informații cu privire la rating-ul 
operatorilor individuali pe baza rezultatelor 
controalelor oficiale, cu condiția 
îndeplinirii următoarelor condiții:

(3) Autoritățile competente sunt abilitate să 
publice sau să pună la dispoziția publicului 
în alt mod informații cu privire la rating-ul 
operatorilor individuali stabiliți pe
teritoriul lor, pe baza rezultatelor 
controalelor oficiale, cu condiția 
îndeplinirii următoarelor condiții:

Justificare

Această atribuție ar trebui limitată la operatorii naționali.
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Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste proceduri vizează domeniile 
tematice pentru procedurile de control 
prevăzute la capitolul II din anexa II și 
conțin instrucțiuni detaliate pentru 
personalul care efectuează controale 
oficiale.

Aceste proceduri vizează domeniile 
tematice pentru procedurile de control 
prevăzute la capitolul II din anexa II și 
conțin instrucțiuni pentru personalul care 
efectuează controale oficiale.

Justificare

Personalul care efectuează controalele ar trebui să beneficieze în continuare de marja de 
apreciere necesară pentru a realiza o evaluare profesională.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente dispun de 
proceduri de verificare a coerenței și a
eficacității controalelor oficiale și a altor 
activități oficiale pe care le efectuează.

(2) Autoritățile competente dispun de 
proceduri de verificare a eficacității 
controalelor oficiale și a altor activități 
oficiale pe care le efectuează.

Justificare

Există o serie de mijloace posibile pentru a asigura „consecvența” controalelor oficiale, care 
înseamnă că situații identice sunt controlate într-un mod identic. Cu toate acestea, se poate 
presupune că în acest caz este vorba de proceduri de verificare mai cuprinzătoare, ceea ce 
implică utilizarea de resurse adiționale, fără beneficii evidente.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) aplică măsuri corective în toate cazurile 
în care procedurile prevăzute la alineatul

(a) aplică măsuri corective în toate cazurile 
în care procedurile prevăzute la alineatul
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(2) identifică deficiențe privind coerența și
eficacitatea controalelor oficiale și ale altor 
activități oficiale;

(2) identifică deficiențe privind eficacitatea 
controalelor oficiale și ale altor activități 
oficiale;

Justificare

Nu este clar aici care este semnificația conceptului de „coerență”. Cu toate acestea, este 
posibil ca acesta să ducă la cheltuieli suplimentare, fără o reală utilitate.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente efectuează
controale oficiale folosind metode și 
tehnici de control care, după caz, includ 
screening-ul, screening-ul țintit, verificări, 
inspecții, audituri, eșantionări, analize, 
teste și diagnosticări.

(1) Autoritățile competente pot efectua
controale oficiale folosind metode și 
tehnici de control adecvate care, după caz, 
includ, dar nu exclusiv, screening-ul, 
screening-ul țintit, verificări, inspecții, 
audituri, eșantionări, analize, teste și 
diagnosticări.

Amendamentul 49

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) instalațiilor și a altor întreprinderi ale 
producătorilor primari, inclusiv a 
împrejurimilor, sediilor, birourilor, 
echipamentelor, instalațiilor și mașinilor, 
precum și transportului și a animalelor și a 
mărfurilor acestora;

(i) instalațiilor și a altor întreprinderi ale 
producătorilor primari, inclusiv a 
împrejurimilor, sediilor și a altor zone, a
birourilor, echipamentelor, instalațiilor și 
mașinilor, precum și a transportului și a 
animalelor, plantelor, produselor vegetale, 
a altor obiecte, produse de protecție a 
plantelor și a mărfurilor acestora;
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Amendamentul 50

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) la animalele și mărfurile lor; (c) la animalele, plantele, produsele 
vegetale, alte obiecte, produsele de 
protecție a plantelor și mărfurile lor;

Amendamentul 51

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) la documente și la orice alte informații 
relevante.

(d) la documente și la orice alte informații 
relevante cu privire la controlul oficial ce 
va fi efectuat.

Amendamentul 52

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În timpul desfășurării controalelor 
oficiale și a altor activități oficiale, 
operatorii asistă personalul din cadrul 
autorităților competente în îndeplinirea 
sarcinilor acestora.

(2) În timpul desfășurării controalelor 
oficiale și a altor activități oficiale, 
operatorii asistă personalul din cadrul 
autorităților competente în îndeplinirea 
sarcinilor de control ale acestora.

Amendamentul 53

Propunere de regulament
Articolul 16 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cerințele specifice uniforme privind 
efectuarea controalelor oficiale și frecvența 
minimă uniformă a acestor controale 
oficiale, având în vedere, în plus față de 
criteriile menționate la articolul 8 alineatul
(1), pericolele și riscurile specifice asociate 
substanțelor neautorizate și utilizării 
neautorizate a substanțelor autorizate;

(a) cerințele specifice uniforme privind 
efectuarea controalelor oficiale și frecvența 
minimă uniformă a acestor controale 
oficiale, având în vedere, în plus față de 
criteriile menționate la articolul 8 alineatul
(1), riscurile specifice asociate substanțelor 
neautorizate și utilizării neautorizate a 
substanțelor autorizate;

Amendamentul 54

Propunere de regulament
Articolul 17 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale și frecvența 
minimă uniformă a acestor controale 
oficiale, ținând seama, în plus față de 
criteriile menționate la articolul 8 alineatul
(1), de necesitatea de abordare a
pericolelor și a riscurilor specifice la 
adresa sănătății animale prin intermediul 
controalelor oficiale efectuate în vederea 
verificării conformității cu măsurile de 
prevenire și control al bolilor stabilite în 
conformitate cu normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2) litera (d);

(b) cerințele specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale și frecvența 
minimă uniformă a acestor controale 
oficiale, ținând seama, în plus față de 
criteriile menționate la articolul 8 alineatul
(1), de necesitatea de abordare a riscurilor 
specifice la adresa sănătății animale prin 
intermediul controalelor oficiale efectuate 
în vederea verificării conformității cu 
măsurile de prevenire și control al bolilor 
stabilite în conformitate cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) litera
(d);

Amendamentul 55

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) controale oficiale pentru a verifica dacă 
animalele sunt apte pentru a fi transportate 
și mijloacele de transport;

(i) controale oficiale pentru a verifica dacă 
animalele sunt apte pentru a fi transportate 
și mijloacele de transport, pentru a verifica 
respectarea capitolului II și, după caz, a 
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capitolului VI din anexa I la 
Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

Justificare

Pentru a reflecta dispoziția corespunzătoare din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, care este 
abrogată de regulamentul propus.

Amendamentul 56

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

în cazul în care, în urma controalelor 
oficiale efectuate în temeiul literei (c) 
punctul (i), autoritatea competentă 
consideră că animalele sunt inapte pentru 
transport, acestea sunt descărcate, 
adăpate, hrănite și lăsate să se odihnească 
până devin apte pentru a continua 
călătoria.

Justificare

Cu toate că regulamentul propus prevede ca animalele să fie controlate la punctele de ieșire 
pentru a verifica dacă sunt apte să continue călătoria, acesta nu precizează ce măsuri ar 
trebui luate cu privire la animalele care nu sunt considerate apte pentru călătorie.

Amendamentul 57

Propunere de regulament
Articolul 19 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințe specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale privind 
introducerea și circulația în Uniune a 
anumitor plante, produse vegetale și a altor 
obiecte vizate prin normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2) litera (g) și 
frecvențele uniforme minime ale acestor 

(b) cerințe specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale privind 
introducerea și circulația în Uniune a 
anumitor plante, produse vegetale și a altor 
obiecte vizate prin normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2) litera (g) și 
frecvențele uniforme minime ale acestor 
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controale oficiale având în vedere, în plus 
față de criteriile menționate la articolul 8 
alineatul (1), pericolele și riscurile 
specifice pentru sănătatea plantelor legate 
de anumite plante, produse vegetale și alte 
obiecte cu o anumită origine sau 
proveniență;

controale oficiale având în vedere, în plus 
față de criteriile menționate la articolul 8 
alineatul (1), riscurile specifice pentru 
sănătatea plantelor legate de anumite
plante, produse vegetale și alte obiecte cu o 
anumită origine sau proveniență;

Amendamentul 58

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cerințele specifice uniforme pentru 
inspecții asupra echipamentelor de aplicare 
a pesticidelor și frecvența minimă uniformă 
a unor astfel de controale;

(c) cerințele specifice uniforme pentru 
inspecții asupra echipamentelor de aplicare
a pesticidelor utilizate la scară largă și
care sunt susceptibile de a afecta 
sănătatea umană și frecvența minimă 
uniformă a unor astfel de controale;

Justificare

Verificare tuturor echipamentelor de aplicare a pesticidelor ar crea o enormă sarcină 
administrativă. Echipamentele utilizate pe scară redusă  și care s-au dovedit a nu avea efecte 
negative asupra sănătății umane, ar trebui exceptate de la astfel de controale.

Amendamentul 59

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cazurile în care autoritățile 
competente trebuie să aplice, în legătură 
cu anumite neconformități, una sau mai 
multe dintre măsurile menționate la 
articolul 135 alineatul (2) sau măsuri 
suplimentare față de cele prevăzute la 
alineatul respectiv;

eliminat
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Amendamentul 60

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințe specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale și frecvența 
minimă uniformă a acestor controale 
oficiale, având în vedere, în plus față de 
criteriile menționate la articolul 8 alineatul
(1), pericolele și riscurile specifice care 
există în legătură cu fiecare categorie de 
alimente și furaje și diferitele procese la 
care sunt supuse;

(b) cerințe specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale și frecvența 
minimă uniformă a acestor controale 
oficiale, având în vedere, în plus față de 
criteriile menționate la articolul 8 alineatul
(1), riscurile specifice care există în 
legătură cu fiecare categorie de alimente și 
furaje și diferitele procese la care sunt 
supuse;

Amendamentul 61

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu se aplică măsurilor care 
trebuie să fie luate în conformitate cu
articolul 135 sau cu normele prevăzute la
articolul 23 alineatul (2) litera (e) ca 
urmare a controalelor oficiale efectuate în 
vederea verificării conformității cu 
normele menționate la articolul 1 alineatul
(2) litera ( j).

Primul paragraf nu se aplică măsurilor care 
trebuie să fie luate în conformitate cu
articolul 135 sau cu normele prevăzute la
articolul 23 alineatul (2) litera (e) și 
alineatul (3) litera (e) ca urmare a 
controalelor oficiale efectuate în vederea 
verificării conformității cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2)
literele (j) și (k).

Justificare

Alineatul (2) din prezentul articol permite, în domeniul agriculturii ecologice, delegarea 
sarcinilor specifice controlului oficial de către autoritățile competente, în ceea ce privește 
măsurile ce urmează a fi adoptate în cazul unei neconformități demonstrate. În acest sens, nu 
se înțelege de ce delegarea nu este permisă și pentru DOP, IGP și STG, care utilizează 
aceeași normă de referință pentru delegare (EN SO 17065),  drept pentru care se solicită 
includerea acestora.
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Amendamentul 62

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 
prin care stabilește sarcini specifice de 
control oficial care nu pot fi delegate, în 
vederea păstrării independenței sau a 
funcțiilor de bază ale autorităților 
competente.

eliminat

Justificare

Articolele 15-24 împuternicesc Comisia să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 
139. Nu este de dorit ca dispozițiile privind realizarea controalelor să fie definite exclusiv în 
actele delegate. Dispozițiile adoptate în acest fel vor avea efecte considerabile asupra 
bugetelor statelor membre, care nu sunt nici previzibile, nici calculabile.

Amendamentul 63

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care autoritățile competente 
deleagă sarcini specifice de control oficial 
în vederea verificării conformității cu 
normele menționate la articolul 1 alineatul
(2) litera (j) către unul sau mai multe 
organisme delegate, ele atribuie un număr 
de cod fiecărui organism delegat și 
desemnează autoritățile responsabile cu 
autorizarea și supravegherea lor.

(4) În cazul în care autoritățile competente 
deleagă sarcini specifice de control oficial 
în vederea verificării conformității cu 
normele menționate la articolul 1 
alineatul (2) literele (j) și (k) către unul sau 
mai multe organisme delegate, ele atribuie 
un număr de cod fiecărui organism delegat 
și desemnează autoritățile responsabile cu 
autorizarea și supravegherea lor.

Justificare

Nu se înțelege de ce delegarea se aplică doar agriculturii ecologice, dar nu și altor produse 
cu mărci ale calității. Se solicită includerea acestora.
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Amendamentul 64

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) este imparțial și neafectat de niciun 
conflict de interese în privința exercitării 
sarcinilor specifice de control oficial care i 
s-au delegat;

(iii) este imparțial, independent de 
operatorul controlat și neafectat de niciun 
conflict de interese în privința exercitării 
sarcinilor specifice de control oficial care i 
s-au delegat;

Amendamentul 65

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

solicită membrilor personalului 
organismului delegat să nu divulge 
informațiile obținute în cadrul realizării 
sarcinilor lor în contextul controalelor 
oficiale și al altor activități oficiale care, 
prin natura lor, intră sub incidența 
secretului profesional.

Justificare

Este important să se includă cerința de confidențialitate și pentru organismele delegate, 
aceasta fiind deja impusă personalului autorităților competente care participă la controale 
oficiale.

Amendamentul 66

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În absența normelor Uniunii prevăzute 
la alineatul (1), laboratoarele oficiale 
folosesc de metode actuale pentru nevoile 

(2) În absența normelor Uniunii prevăzute 
la alineatul (1), laboratoarele oficiale 
folosesc de preferință metode actuale 
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lor specifice de analizare, testare și 
diagnosticare, luând în considerare:

pentru nevoile lor specifice de analizare, 
testare și diagnosticare, luând în 
considerare:

Justificare

Se recomandă ca aplicarea acestora să aibă un caracter preferențial, nu obligatoriu.

Amendamentul 67

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care este nevoie urgent de 
analize, teste sau diagnosticări de laborator 
și nu există niciuna dintre metodele 
prevăzute la alineatele (1) și (2), 
laboratorul național de referință sau, în 
cazul în care nu există niciun laborator 
național de referință, orice alt laborator 
desemnat în conformitate cu articolul 36 
alineatul (1) poate utiliza alte metode decât 
cele menționate la alineatele (1) și (2) ale
prezentului articol până la validarea unei 
metode adecvate în conformitate cu 
protocoalele științifice acceptate pe plan 
internațional.

(4) În cazul în care este nevoie urgent de 
analize, teste sau diagnosticări de laborator, 
în cazuri excepționale, ca urmare a unei 
situații de urgență în curs de derulare, și 
nu există niciuna dintre metodele prevăzute 
la alineatele (1) și (2), laboratorul național 
de referință sau, în cazul în care nu există 
niciun laborator național de referință, orice 
alt laborator desemnat în conformitate cu 
articolul 36 alineatul (1) poate utiliza alte 
metode decât cele menționate la alineatele
(1) și (2) ale prezentului articol până la 
validarea unei metode adecvate în 
conformitate cu protocoalele științifice 
acceptate pe plan internațional.

Amendamentul 68

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 7 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate stabili, prin acte de punere 
în aplicare, norme referitoare la:

În cazul în care nu este deja reglementat 
în alt mod, Comisia poate stabili, prin acte 
de punere în aplicare, norme referitoare la:

Justificare

În ceea ce privește furajele, metodele de eșantionare și analiză sunt definite de Regulamentul 
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(CE) nr. 152/2009. Acest regulament descrie atât metodele de prelevare de probe, cât și 
metodele de testare. Versiunea revizuită a acestui regulament este pe punctul de a fi 
publicată. Comisia nu poate deci acționa decât dacă nu se stabilesc deja dispoziții în acest 
sens.

Amendamentul 69

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) prelevarea unui număr suficient de alte
eșantioane în vederea efectuării unei a 
doua expertize; sau

(i) prelevarea unui număr suficient de 
eșantioane împărțite în trei grupuri în
vederea efectuării unei analize inițiale și, 
după caz, a unei a doua expertize la 
cererea operatorului, precum și a unei 
analize finale, atunci când există 
discrepanțe între cele două anterioare;

Justificare

În caz de discrepanțe, ar trebui să se efectueze o analiză finală, prin urmare este important să 
existe trei grupuri din același eșantion.

Amendamentul 70

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente iau toate 
măsurile pentru a se asigura că operatorii 
de la care se comandă eșantioanele în 
conformitate cu alineatul (1):

(2) După ce intră în posesia 
eșantioanelor, autoritățile competente iau 
toate măsurile pentru a se asigura că 
operatorii de la care se comandă 
eșantioanele respective în conformitate cu
alineatul (1):

Amendamentul 71

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) are expertiza, echipamentele și 
infrastructura necesare pentru a efectua 
analize, teste sau diagnosticări pe 
eșantioane;

eliminat

Justificare

Respectarea acestei cerințe este verificată de organismul de acreditare în cadrul procedurii 
de acreditare, în conformitate cu norma EN ISO/IEC 17025.

Amendamentul 72

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) are un număr suficient de angajați 
calificați și cu experiență în domeniu;

eliminat

Justificare

Respectarea acestei cerințe este verificată de organismul de acreditare în cadrul procedurii 
de acreditare, în conformitate cu norma EN ISO/IEC 17025.

Amendamentul 73

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) este imparțial și nu este afectat de 
niciun conflict de interese în privința 
exercitării sarcinilor pe care le are în 
calitate de laborator oficial;

eliminat

Justificare

Respectarea acestei cerințe este verificată de organismul de acreditare în cadrul procedurii 
de acreditare, în conformitate cu norma EN ISO/IEC 17025.
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Amendamentul 74

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) funcționează în conformitate cu 
standardul EN ISO/IEC 17025 privind
„Cerințele generale referitoare la 
competența laboratoarelor de testare și 
etalonare” și este evaluat și acreditat în 
conformitate cu standardul respectiv de 
către un organism național de acreditare 
care funcționează în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

(e) funcționează în conformitate cu 
standardul EN ISO/IEC 17025 privind
„Cerințele generale referitoare la
competența laboratoarelor de testare și 
etalonare” și este acreditat în conformitate 
cu standardul respectiv de către un 
organism național de acreditare care 
funcționează în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Justificare

Formularea „evaluat și acreditat” este incomprehensibilă. În cadrul procedurii de 
acreditare, organismul național de acreditare efectuează audituri cuprinzătoare (expertize). 
Deci laboratorul de testare este „evaluat” înainte de a fi acreditat.

Amendamentul 75

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectul evaluării și acreditării unui 
laborator oficial, menționat la alineatul (4) 
litera (e):

Obiectul acreditării unui laborator oficial, 
menționat la alineatul (4) litera (e):

Justificare

Formularea „evaluării și acreditării” este incomprehensibilă. În cadrul procedurii de
acreditare, organismul național de acreditare efectuează audituri cuprinzătoare (expertize). 
Deci laboratorul de testare este „evaluat” înainte de a fi acreditat.

Amendamentul 76

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul în care autoritatea 
competentă desemnează un laborator 
privat pentru efectuarea analizelor, 
testărilor și diagnosticelor de laborator 
asupra eșantioanelor prelevate în timpul 
controalelor oficiale, această desemnare 
nu se consideră o delegare de sarcini și, 
prin urmare, nu trebuie să respecte 
dispozițiile capitolului III din prezentul 
titlu.

Justificare

Efectuarea analizelor, a testărilor și a diagnosticelor de către laboratoare private nu este 
considerată o delegare de sarcini întrucât se realizează doar o parte dintre măsurile 
controlului oficial, în cazul respectiv doar una dintre expertize, drept pentru care nu se poate 
considera, ca atare, o delegare a controlului oficial.

Amendamentul 77

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Laboratoarele oficiale pun la 
dispoziția publicului lista metodelor 
utilizate pentru analizele, testele sau 
diagnosticările efectuate în contextul 
controalelor oficiale și al altor activități 
oficiale.

eliminat

Amendamentul 78

Propunere de regulament
Articolul 39 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Derogări de la condiția de evaluare și
acreditare obligatorie pentru anumite 
laboratoare oficiale

Derogări de la condiția de acreditare 
obligatorie pentru anumite laboratoare 
oficiale
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Justificare

Evaluarea are loc înainte de a se acorda acreditarea.

Amendamentul 79

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prin derogare de la articolul 36 
alineatul (4) litera (e), autoritățile 
competente pot desemna următoarele ca 
laboratoare oficiale, indiferent dacă 
îndeplinesc sau nu condiția prevăzută la 
respectiva literă:

(1) Prin derogare de la articolul 36 
alineatul (4) litera (e), autoritățile 
competente pot desemna următoarele ca 
laboratoare oficiale, sau laboratoare care 
acționează sub supraveghere oficială,
indiferent dacă îndeplinesc sau nu condiția 
prevăzută la respectiva literă:

Justificare

Cuvântul „oficial” poate fi înșelător, întrucât domeniul de aplicare a prezentului articol ar 
trebui să includă și laboratoarele acreditate.

Amendamentul 80

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) care efectuează testele pentru 
depistarea prezenței Trichinella sub 
supravegherea autorităților competente sau 
a unui laborator oficial desemnat în 
conformitate cu articolul 36 alineatul (1) și 
care este evaluat și acreditat în 
conformitate cu standardul EN ISO/IEC 
17025 privind „Cerințele generale 
referitoare la competența laboratoarelor de 
testare și etalonare” pentru utilizarea 
metodelor menționate la litera (a) punctul
(ii) din prezentul alineat;

(iii) care efectuează testele pentru 
depistarea prezenței Trichinella sub 
supravegherea autorităților competente sau 
a unui laborator oficial desemnat în 
conformitate cu articolul 36 alineatul (1) și 
care este acreditat în conformitate cu 
standardul EN ISO/IEC 17025 privind
„Cerințele generale referitoare la 
competența laboratoarelor de testare și 
etalonare” pentru utilizarea metodelor 
menționate la litera (a) punctul (ii) din 
prezentul alineat;
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Justificare

Formularea „evaluat și acreditat” este incomprehensibilă. În cadrul procedurii de 
acreditare, organismul național de acreditare efectuează audituri cuprinzătoare (expertize). 
Deci laboratorul de testare este „evaluat” înainte de a fi acreditat.

Amendamentul 81

Propunere de regulament
Articolul 40 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Competențele de a adopta derogări de la 
condiția de evaluare și acreditare 
obligatorie a tuturor metodelor de 
analizare, testare și diagnosticare de 
laborator utilizate de laboratoarele oficiale

Competențele de a adopta derogări de la 
condiția de acreditare obligatorie a tuturor 
metodelor de analizare, testare și 
diagnosticare de laborator utilizate de 
laboratoarele oficiale

Justificare

Formularea „evaluării și acreditării” este incomprehensibilă. În cadrul procedurii de 
acreditare, organismul național de acreditare efectuează audituri cuprinzătoare (expertize). 
Deci laboratorul de testare este „evaluat” înainte de a fi acreditat.

Amendamentul 82

Propunere de regulament
Articolul 41 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Derogări temporare de la condiția de
evaluare și acreditare obligatorie a 
laboratoarelor oficiale

Derogări temporare de la condiția de 
acreditare obligatorie a laboratoarelor 
oficiale

Justificare
Formularea „evaluare și acreditare” este incomprehensibilă. În cadrul procedurii de 
acreditare, organismul național de acreditare efectuează audituri cuprinzătoare (expertize). 
Deci laboratorul de testare este „evaluat” înainte de a fi acreditat.

Amendamentul 83

Propunere de regulament
Articolul 46 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) mărfurile trimise ca eșantioane 
comerciale sau ca articole de prezentare 
pentru expoziții, care nu sunt destinate 
introducerii pe piață;

(a) mărfurile trimise ca eșantioane 
comerciale sau ca articole de prezentare 
pentru expoziții;

Justificare

Predarea unor eșantioane comerciale sau articole de prezentare pentru expoziții unei 
persoane constituie deja introducere pe piața în conformitate cu definiția de la articolul 3 
alineatul (8) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

Amendamentul 84

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) animalele și mărfurile destinate 
scopurilor științifice;

eliminat

Justificare

Consideră că animalele folosite în scopuri științifice trebuie să fie supuse unor controale la 
frontiera Uniunii având in vedere susceptibilitatea de a genera riscuri pentru sănătatea 
umană.

Amendamentul 85

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) animale de companie astfel cum sunt 
definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 
10 din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul 
Regulamentului privind sănătatea 

eliminat
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animalelor];

Justificare

Relaxarea, de către Comisie, a controalelor efectuate asupra animalelor de companie care 
intră în Uniune ar putea avea un impact enorm asupra sănătății și bunăstării animalelor. 
Orice astfel de propuneri ar trebui să fie supuse unui control adecvat exercitat de Parlament 
și Consiliu.

Amendamentul 86

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente efectuează 
controale oficiale asupra transporturilor de 
animale și bunuri din categoriile 
menționate la articolul 45 alineatul (1) la 
sosirea transportului în punctul de inspecția 
la frontieră. Aceste controale oficiale
includ controale ale documentelor, 
controale de identitate și fizice.

(1) Autoritățile competente efectuează 
controale oficiale asupra transporturilor de 
animale și bunuri din categoriile 
menționate la articolul 45 alineatul (1) la 
sosirea transportului în punctul de inspecția 
la frontieră. Aceste controale oficiale iau 
în considerare atât respectarea prealabilă, 
cât și eventualele riscuri întâmpinate, și 
pot include controale ale documentelor, 
controale de identitate și fizice.

Amendamentul 87

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul controalelor efectuate asupra 
animalelor, ele vor fi efectuate de către sau 
sub supravegherea unui medic veterinar 
oficial.

În cazul controalelor efectuate asupra 
animalelor sau a produselor de origine 
animală, ele vor fi efectuate de către sau 
sub supravegherea unui medic veterinar 
oficial.

Justificare

Medicul veterinar oficial trebuie să fie în continuare responsabil pentru deciziile adoptate în 
legătură cu animalele vii și cu produsele de origine animală (produse din carne, lactate etc.).
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Amendamentul 88

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera c – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) animalele de companie care 
călătoresc împreună cu stăpânii lor.

Justificare

Se stabilește faptul că autoritățile competente pot repartiza anumite sarcini autorităților 
vamale sau altor autorități publice. Printre acestea ar trebui inclus controlul asupra 
animalelor de companie care călătoresc împreună cu stăpânii lor.

Amendamentul 89

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Aceste decizii se înscriu în 
documentul sanitar comun de intrare 
reglementat menționat la articolul 54.

Justificare

Pentru o mai mare claritate a procedurii.

Amendamentul 90

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente de la punctul 
de inspecție la frontieră finalizează DSCI
imediat ce:

(4) Autoritățile competente de la punctul 
de inspecție la frontieră înregistrează în 
documentul sanitar comun de intrare 
decizia privind transportul imediat ce s-au 
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efectuat toate controalele oficiale 
necesare conform articolului 47 
alineatul (1).

Justificare

Obiectivul amendamentului este acela de a înlocui integral alineatul (4) cu o nouă formulare, 
mai simplă și mai ușor de înțeles. 

Amendamentul 91

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) s-au efectuat toate controalele oficiale 
menționate la articolul 47 alineatul (1);

eliminat

Justificare

Obiectivul amendamentului este acela de a înlocui integral alineatul (4) cu o nouă formulare, 
mai simplă și mai ușor de înțeles. 

Amendamentul 92

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt disponibile rezultatele 
controalelor fizice, în cazul în care aceste 
controale sunt necesare;

eliminat

Justificare

Obiectivul amendamentului este acela de a înlocui integral alineatul (4) cu o nouă formulare, 
mai simplă și mai ușor de înțeles. 
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Amendamentul 93

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) s-a luat o decizie cu privire la 
transport în conformitate cu articolul 53 
și aceasta a fost înregistrată în DSCI.

eliminat

Justificare

Obiectivul amendamentului este acela de a înlocui integral alineatul (4) cu o nouă formulare, 
mai simplă și mai ușor de înțeles. 

Amendamentul 94

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 cu 
privire la normele de stabilire a cazurilor și 
a condițiilor în care DSCI trebuie să 
însoțească transporturile de animale și 
mărfuri din categoriile menționate la 
articolului 45 alineatul (1) către locul de 
destinație.

(2) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 cu 
privire la normele de stabilire a cazurilor și 
a condițiilor în care DSCI trebuie să 
însoțească transporturile de animale și 
mărfuri din categoriile menționate la 
articolului 45 alineatul (1) către locul de 
destinație. În orice caz, un exemplar din 
DSCI ar trebui să însoțească până la 
destinație transporturile din categoriile de 
animale și mărfuri menționate la 
articolul 45 alineatul (1).

Justificare

Un exemplar din DSCI ar trebui să însoțească întotdeauna până la destinație transporturile 
de animale și mărfuri controlate.

Amendamentul 95

Propunere de regulament
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Articolul 57 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statul membru întârzie desemnarea 
punctului de inspecție de frontieră până 
la comunicarea de către Comisie a 
rezultatului favorabil al controlului.

eliminat

Amendamentul 96

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Punctele de inspecție la frontieră 
trebuie să fie amplasate în imediata 
vecinătate a punctului de intrare în Uniune 
și într-un loc echipat corespunzător pentru 
a putea fi desemnat de către autoritățile 
vamale în conformitate cu articolul 38 
alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 
2913/92.

(1) Punctele de inspecție la frontieră 
trebuie să fie amplasate în imediata 
vecinătate a punctului de intrare în Uniune 
și într-un loc echipat corespunzător în 
conformitate cu articolul 38 alineatul (1) 
din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92.

Amendamentul 97

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Transporturile de animale și mărfuri
despre care operatorii nu declară că ar 
conține animale și mărfuri din categoriile 
menționate la articolul 45 alineatul (1)
sunt supuse controalelor oficiale ale 
autorităților competente în cazul în care 
există motive pentru a se crede că în 
transport sunt prezente animale sau 
mărfuri din categoriile respective.

(2) Dacă autoritățile competente bănuiesc 
că anumite animale și/sau mărfuri sunt 
prezente într-un transport, însă nu au fost 
declarate de către operatori, se efectuează 
controalele oficiale prevăzute la 
articolul 45 alineatul (1).
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Justificare

Se propune o formulare alternativă mai clară.

Amendamentul 98

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente rețin oficial
transporturile menționate la alineatele (1) și
(2) până la obținerea rezultatelor 
controalelor oficiale menționate la 
alineatele respective.

Autoritățile competente supun
transporturile menționate la alineatele (1) și
(2) unor controale consolidate, cu 
prelevare de eșantioane și efectuarea 
analizelor necesare, reținându-le până la 
obținerea rezultatelor controalelor oficiale 
menționate la alineatele respective.

Justificare

Aceste produse suspecte sau nedeclarate trebuie să facă obiectul unor controale consolidate, 
însoțite de analize.

Amendamentul 99

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice astfel de transport este izolat sau 
plasat în carantină, după caz, iar animalele 
din acesta primesc adăpost și tratament în 
condiții corespunzătoare până la 
comunicarea unei decizii ulterioare.

Orice astfel de transport este izolat sau 
plasat în carantină, după caz, iar animalele 
din acesta primesc adăpost și tratament în 
condiții corespunzătoare până la 
comunicarea unei decizii ulterioare. 
Totodată, se ținea seama de condițiile 
speciale necesare pentru anumite mărfuri. 

Justificare

Scopul este clarificarea procedurii.
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Amendamentul 100

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) După auditarea, în cazul în care acest 
lucru este posibil, a operatorului 
responsabil de transportul în cauză,
autoritățile competente dispun fără 
întârziere ca operatorul:

(3) Autoritățile competente oferă
operatorului responsabil de transportul în 
cauză posibilitatea să fie audiat. 
Autoritățile competente pot omite acest 
lucru dacă  o decizie imediată este 
necesară în cazul în care o întârziere s-ar 
dovedi periculoasă sau dacă este în 
interesul public. Acestea dispun fără 
întârziere ca operatorul:

Justificare

Dreptul de a fi audiat este în principiu întotdeauna necesar și posibil. De aceea, ar trebui 
definite cu precizie condițiile în care acest principiu general poate fi limitat sau trebuie să fie 
limitat.

Amendamentul 101

Propunere de regulament
Articolul 65 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de luat în cazul animalelor sau 
mărfurilor care intră în Uniune din țări 
terțe și care prezintă un risc

Măsuri de luat în cazul transporturilor 
neconforme care încearcă să intre în 
Uniune din țări terțe și care prezintă un risc

Amendamentul 102

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul pune în aplicare toate 
măsurile dispuse de autoritățile competente 

(1) Operatorul pune în aplicare toate 
măsurile dispuse de autoritățile competente 
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în temeiul articolului 64 alineatele (3) și (5) 
și al articolului 65, fără întârziere și în 
termen de maximum 60 de zile de la data la 
care autoritățile competente au notificat 
operatorului decizia lor luată în 
conformitate cu articolul 64 alineatul (4).

în temeiul articolului 64 alineatele (3) și (5) 
și al articolului 65, fără întârziere și, în
cazul produselor, în termen de maximum
60 de zile de la data la care autoritățile 
competente au notificat operatorului 
decizia lor luată în conformitate cu 
articolul 64 alineatul (4).

Justificare

Termenul acordat operatorului pentru punerea în aplicare a deciziei autorităților competente 
este de 60 de zile. Acest termen poate fi excesiv în cazul animalelor vii.

Amendamentul 103

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autoritățile competente sau un 
organism delegat specificat în autorizație:

(4) Autoritățile competente sau o autoritate 
ori un organism de control recunoscut de 
Comisia Europeană pentru produse 
ecologice.

Justificare

Într-o țară terță, responsabilitatea pentru relațiile cu UE și pentru supravegherea îndeplinirii 
cerințelor trebuie să revină autorității competente, fără delegări.

Amendamentul 104

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) le notifică imediat Comisiei, celorlalte 
state membre și operatorilor vizați, prin 
intermediul sistemului TRACES, solicitând 
în același timp asistență administrativă în 
conformitate cu procedurile stabilite la
titlul IV;

(a) le notifică imediat Comisiei, celorlalte 
state membre și operatorilor vizați, prin 
intermediul sistemului TRACES,
împreună cu măsurile ce urmează să fie 
puse în aplicare, solicitând în același timp 
asistență administrativă în conformitate cu 
procedurile stabilite la titlul IV;
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Amendamentul 105

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Autoritățile vamale expediază doar 
transporturile de animale și mărfuri 
prevăzute la articolul 45 pentru care 
autoritatea competentă de la punctul de 
inspecție la frontieră a efectuat 
controalele oficiale prevăzute la articolul 
47 și a emis o decizie inclusă în DSCI.

Justificare

Scopul este acela de a se lua toate măsurile pentru ca autoritățile vamale să nu decidă asupra 
unui transport care a fost deja supus unor controale oficiale.

Amendamentul 106

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile resurse financiare adecvate 
pentru a asigura personalul și celelalte 
resurse necesare pentru ca autoritățile 
competente să efectueze controale oficiale 
și alte activități oficiale.

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile resurse financiare adecvate, 
prin orice mijloace considerate adecvate,
pentru a asigura personalul și celelalte 
resurse necesare pentru ca autoritățile 
competente să efectueze controale oficiale 
și alte activități oficiale.

Amendamentul 107

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot colecta taxe din 
activitățile de control oficial, în 
conformitate cu dispozițiile articolului 77.

Justificare

Este necesar să se reamintească faptul că, în conformitate cu principiul subsidiarității, statele 
membre pot adopta sau nu acest sistem de „finanțare a controalelor oficiale”, întrucât nu 
există o armonizare fiscală la nivelul UE.

Amendamentul 108

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În afară de taxele percepute în temeiul
articolului 77, statele membre pot să 
perceapă taxe care să acopere costurile 
ocazionate de alte controale oficiale decât 
cele menționate la articolul 77 alineatele 
(1) și (2).

eliminat

Justificare

Statele membre sunt cele care trebuie să stabilească căror activități din lista celor prevăzute 
li se poate aplica sau nu taxa, în funcție de situațiile existente în fiecare stat membru. 

Amendamentul 109

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se consultă cu 
operatorii vizați în ceea ce privește 
metodele utilizate la calcularea taxelor 
menționate la articolul 77.

(4) Statele membre se pot consulta cu 
operatorii vizați în ceea ce privește 
metodele utilizate la calcularea taxelor 
menționate la articolul 77.
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Amendamentul 110

Propunere de regulament
Articolul 77 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Taxele obligatorii Taxele

Justificare

Aplicarea taxelor ar trebui să fie voluntară pentru statele membre, întrucât nu există o 
armonizare fiscală la nivel european.

Amendamentul 111

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a se asigura că dispun de resurse 
adecvate în vederea efectuării controalelor 
oficiale, autoritățile competente percep
taxe pentru a-și acoperi costurile 
ocazionate de:

(1) Pentru a se asigura că dispun de resurse 
adecvate în vederea efectuării controalelor 
oficiale, autoritățile competente pot 
percepe taxe pentru a-și acoperi, parțial 
sau integral, costurile ocazionate de:

Amendamentul 112

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) controalele oficiale menționate la 
litera (a) din alineatul respectiv nu includ 
controalele oficiale efectuate la nivelul 
producției primare definite la articolul 3 
punctul 17 din Regulamentul 178/2002, 
incluzând și prelucrarea în ferme;
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Justificare

Producția primară, inclusiv prelucrarea în ferme, trebuie să fie exceptată de la sistemul 
obligatoriu de recuperare a taxelor. Regulamentul privind finanțarea, gestionarea și 
monitorizarea PAC stabilește deja un cadru specific. Veniturile fermierilor sunt în medie cu 
50% mai mici decât media veniturilor în celelalte sectoare ale economiei europene. Costuri 
suplimentare ocazionate de controalele oficiale ar fi inacceptabile și, cu siguranță, împotriva 
principiului de ajutor pentru venit promovat în cadrul PAC.

Amendamentul 113

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) statele membre pot decide ca taxele 
prevăzute la alineatul (1) să nu se aplice 
operatorilor din domeniul alimentar care 
furnizează numai servicii locale.

Amendamentul 114

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente percep taxe în 
conformitate cu articolul 77 în vederea 
recuperării următoarelor costuri:

(1) Autoritățile competente pot percepe
taxe în conformitate cu articolul 77 în 
vederea recuperării următoarelor costuri:

Amendamentul 115

Propunere de regulament
Articolul 79

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79 eliminat

Calcularea taxelor
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(1) Taxele percepute în temeiul articolului 
77:

(a) se stabilesc forfetar pe baza costurilor 
globale suportate de către autoritățile 
competente pentru controalele oficiale 
dintr-o perioadă de timp determinată și se 
aplică tuturor operatorilor, indiferent 
dacă pe durata perioadei de referință s-au 
efectuat sau nu controale oficiale asupra 
fiecărui operator taxat; la stabilirea 
nivelului taxelor care urmează să fie 
percepute pentru fiecare sector, activitate 
și categorie de operatori, autoritățile 
competente iau în considerare impactul pe 
care tipul și dimensiunea activității în 
cauză, precum și factorii de risc relevanți, 
îl au asupra distribuției costurilor globale 
ale controalelor oficiale respective; sau

(b) se calculează pe baza costurilor
efective aferente fiecărui control oficial și 
se aplică operatorilor care au fost supuși 
controlului respectiv; o astfel de taxă nu 
poate să depășească costurile efective ale 
controlului oficial efectuat și se poate 
exprima total sau parțial ca funcție a 
timpului utilizat de către personalul 
autorităților competente în vederea 
efectuării controalelor oficiale.

(2) Costurile de deplasare menționate la 
articolul 78 alineatul (1) litera (e) se iau 
în considerare la calcularea taxelor 
menționate la articolul 77 alineatul (1) 
într-un mod care să nu creeze 
discriminări între operatori din cauza 
distanței dintre sediile lor și sediul 
autorităților competente.

(3) În cazul în care taxele se calculează 
conform alineatului (1) litera (a), taxele 
percepute de către autoritățile competente 
în temeiul articolului 77 nu depășesc 
costurile globale suportate în legătură cu 
controalele oficiale efectuate în decursul 
perioadei de timp menționate la alineatul 
(1) litera (a).
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Amendamentul 116

Propunere de regulament
Articolul 80 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care taxele se stabilesc conform
articolului 79 alineatul (1) litera (a), rata 
taxei percepute de la fiecare operator se
determină luând în considerare 
antecedentele operatorului în ceea ce 
privește conformitatea cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2), 
astfel cum au fost constatate în urma 
controalelor oficiale, astfel încât taxele 
aplicate operatorilor care au demonstrat o 
conformitate constantă să fie mai mici 
decât cele aplicate altor operatori.

În cazul în care taxele se stabilesc conform
articolului 77, cu condiția să se dispună 
de resursele financiare necesare și în 
măsura în care se respectă articolul 78, 
atunci când se utilizează formula 
menționată la articolul 79 alineatul (1) 
litera (a), rata taxei care poate fi percepută
de la fiecare operator se poate determina
luând în considerare antecedentele 
operatorului în ceea ce privește 
conformitatea cu normele menționate la
articolul 1 alineatul (2), astfel cum au fost 
constatate în urma controalelor oficiale, 
astfel încât taxele aplicate operatorilor care 
au demonstrat o conformitate constantă să 
fie mai mici decât cele aplicate altor 
operatori.

Justificare

În conformitate cu articolul 77, care propune un caracter voluntar al taxelor pentru statele 
membre, și cu articolul 78, care prevede obligația acoperirii costurilor asociate controalelor 
oficiale. O eventuală reducere ar trebui să fie viabilă fără a aduce atingere acestei obligații.

Amendamentul 117

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Taxele percepute în temeiul articolului 
77 alineatul (1) litera (d) se achită de către 
operatorul responsabil de transport sau de 
către reprezentantul acestuia.

(2) Taxele percepute în temeiul articolului 
77 alineatul (1) litera (d) pot fi achitate de 
către operatorul responsabil de transport 
sau de către reprezentantul acestuia.



AD\1008897RO.doc 55/70 PE514.762v02-00

RO

Amendamentul 118

Propunere de regulament
Articolul 84 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente percep taxe care să 
acopere costurile suplimentare suportate ca 
urmare a:

Autoritățile competente pot percepe taxe 
care să acopere costurile suplimentare 
suportate ca urmare a:

Justificare

Nu ar fi logic ca operatorii să aibă obligația de a plăti o inspecție la care sunt supuși în mod 
obligatoriu.

Amendamentul 119

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) atestate sanitare oficiale.

Justificare

În conformitate cu definițiile propuse.

Amendamentul 120

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care autoritățile competente 
deleagă sarcini specifice în legătură cu 
emiterea certificatelor oficiale sau a 
atestatelor oficiale sau cu supravegherea 
oficială menționată la articolul 90 alineatul 
(1), delegarea se face cu respectarea 
dispozițiilor articolelor 25 – 32.

(2) În cazul în care autoritățile competente 
deleagă sarcini specifice în legătură cu 
emiterea certificatelor oficiale, a atestatelor 
oficiale ori a atestatelor sanitare oficiale
sau cu supravegherea oficială menționată la
articolul 90 alineatul (1), delegarea se face 
cu respectarea dispozițiilor articolelor 25-
32.
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Justificare

În conformitate cu definițiile propuse.

Amendamentul 121

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Certificatele oficiale se emit de către 
autoritățile competente.

(1) Certificatele oficiale se emit de către 
autoritățile competente sau de către 
organismele delegate, în conformitate cu 
dispozițiile articolelor 25-32.

Justificare

În conformitate cu articolul 85 alineatul (2).

Amendamentul 122

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) permit identificarea semnatarului; (d) permit identificarea semnatarului și 
data emiterii;

Amendamentul 123

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) permit verificarea legăturii între 
certificat și transport, lot sau animal sau 
marfă individuală care fac obiectul 
certificatului.

(e) permit verificarea facilă a legăturii 
între certificat, autoritatea emitentă și 
transport, lot sau animal sau marfă 
individuală care fac obiectul certificatului.
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Amendamentul 124

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Comisia poate, în cazul în care 
consideră necesar, să desemneze mai 
multe laboratoare de referință pentru 
aceeași boală, promovând astfel principiul 
rotației între laboratoarele naționale care 
respectă dispozițiile alineatului (3) din 
prezentul articol.

Amendamentul 125

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 3 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) se asigură că personalul respectă 
confidențialitatea anumitor subiecte, 
rezultate sau comunicări.

Justificare

Activitățile și acțiunile laboratoarelor de referință ale Uniunii Europene trebuie să fie 
confidențiale, conform dispozițiilor articolului 32 alineatul (4) litera (d) din actualul 
Regulament (CE) nr. 882/2004.

Amendamentul 126

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) coordonează aplicarea metodelor 
menționate la litera (a) de către 
laboratoarele naționale de referință și, după 

(b) coordonează aplicarea metodelor 
menționate la litera (a) de către 
laboratoarele naționale de referință, în 
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caz, de către alte laboratoare oficiale, în 
special prin organizarea de teste 
comparative periodice între laboratoare și 
prin asigurarea monitorizării 
corespunzătoare a acestor teste 
comparative în conformitate cu 
protocoalele acceptate la nivel 
internațional, dacă acestea sunt disponibile;

special prin organizarea de teste 
comparative periodice între laboratoare și 
prin asigurarea monitorizării 
corespunzătoare a acestor teste 
comparative în conformitate cu 
protocoalele acceptate la nivel 
internațional, dacă acestea sunt disponibile, 
și informează autoritățile competente cu 
privire la monitorizarea ulterioară și 
rezultatele acestor teste comparative între 
laboratoare;

Justificare

Dispoziția ar trebui să se aplice exclusiv laboratoarelor naționale de referință.

Amendamentul 127

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) susțin cursuri de formare în beneficiul 
personalului laboratoarelor naționale de 
referință și, în caz de necesitate, al
personalului altor laboratoare oficiale, 
precum și al experților din țări terțe;

(d) susțin cursuri gratuite de formare în 
beneficiul personalului laboratoarelor 
naționale de referință. În caz de necesitate,
susțin cursuri de formare în beneficiul
personalului altor laboratoare oficiale, 
precum și al experților din țări terțe;

Justificare

Ar trebui indicat faptul că pentru laboratoarele naționale de referință cursurile de formare 
sunt gratuite.

Amendamentul 128

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate să desemneze, prin acte 
de punere în aplicare, centre de referință 

(1) Comisia desemnează, prin acte de 
punere în aplicare, centre de referință ale 
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ale Uniunii Europene care să sprijine 
Comisia și statele membre în aplicarea 
normelor menționate la articolul 1 alineatul 
(2) litera (f).

Uniunii Europene care să sprijine Comisia 
și statele membre în aplicarea normelor 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
litera (f).

Amendamentul 129

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comunicările între autoritățile 
competente, efectuate în conformitate cu 
prezentul titlu, se realizează fără a aduce 
atingere dispozițiilor Regulamentului 
(UE) nr. 16/2011 de stabilire a măsurilor 
de punere în aplicare a sistemului rapid 
de alertă pentru alimente și furaje 
(RASFF), în cazul comunicărilor care 
trebuie efectuate prin intermediul 
sistemului RASFF.

Justificare

Este important să se menționeze în mod explicit existența unui sistem specific de comunicare, 
rețeaua de alertă (RASFF), pentru anumite comunicări între autoritățile competente din 
statele membre care sunt supuse unor reglementări diferite de cele prevăzute la prezentul 
titlu.

Amendamentul 130

Propunere de regulament
Articolul 103 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în termen de zece zile de la data primirii 
notificării, precizează:

(b) în termen de 15 zile lucrătoare de la 
data primirii notificării, precizează:
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Amendamentul 131

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre desemnează o singură 
autoritate însărcinată cu:

(2) Statele membre desemnează
autoritatea sau autoritățile însărcinate cu:

Justificare

Se consideră necorespunzătoare desemnarea unei singure autorități însărcinate cu aspectele 
prevăzute la alineatul (2), având în vedere diferențele enorme între acestea în diferitele 
sectoare incluse în domeniul de aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul 132

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asigurarea faptului că acest plan este 
coerent și se aplică în mod consecvent.

(b) asigurarea faptului că acest plan este 
coerent și respectă prezentul regulament.

Amendamentul 133

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planurile de control naționale 
multianuale conțin informații generale cu 
privire la structura și organizarea 
sistemelor de control oficial din statul 
membru în cauză, precum și informații 
privind cel puțin următoarele:

(2) Planurile de control naționale 
multianuale conțin informații generale cu 
privire la structura și organizarea 
sistemelor de control oficial din statul 
membru în cauză în fiecare dintre 
sectoarele implicate, precum și informații 
privind cel puțin următoarele:

Justificare

Conținutul planurilor de control pentru diferite sectoare nu trebuie să fie menționat într-un 
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singur format sau document. Un document general ar crea confuzii.

Amendamentul 134

Propunere de regulament
Articolul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 110 eliminat

Competențe delegate pentru planurile de 
control naționale multianuale

Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 
cu privire la planurile de control 
naționale multianuale prevăzute la 
articolul 107 alineatul (1).

Aceste acte delegate instituie norme 
privind:

(a) criteriile de clasificare a activităților 
operatorilor în funcție de risc;

(b) prioritățile controalelor oficiale pe 
baza criteriilor prevăzute la articolul 8 și a 
normelor prevăzute la articolele 15 – 24;

(c) procedurile de maximizare a 
eficacității controalelor oficiale;

(d) principalii indicatori de performanță 
pe care urmează să îi aplice autoritățile 
competente la evaluarea planului de 
control național multianual și a punerii 
sale în aplicare.

Justificare

Criteriile de risc, împreună cu procedurile și prioritățile, ar trebui stabilite de statele 
membre. Prin urmare, se recomandă eliminarea acestui articol.

Amendamentul 135

Propunere de regulament
Articolul 111 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea efectuării unei evaluări țintite 
pentru întreaga Uniune a stadiului aplicării 
normelor menționate la articolul 1 alineatul 
(2) sau în vederea stabilirii prevalenței 
anumitor pericole pe teritoriul întregii 
Uniuni, Comisia este abilitată să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
139 cu privire la:

În vederea efectuării unei evaluări țintite 
pentru întreaga Uniune a stadiului aplicării 
normelor menționate la articolul 1 
alineatul (2) sau în vederea stabilirii 
prevalenței anumitor pericole pe teritoriul 
întregii Uniuni, Comisia este abilitată să 
adopte acte de punere în aplicare cu 
privire la:

Justificare

Este esențial ca statele membre să participe la elaborarea normelor care stabilesc 
organizarea acestor planuri de control coordonate, întrucât acestea vor fi puse în aplicare 
chiar de către ele.

Amendamentul 136

Propunere de regulament
Articolul 111 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 141 
alineatul (2).

Justificare

Este esențial ca statele membre să participe la elaborarea normelor care stabilesc 
organizarea acestor planuri de control coordonate, întrucât acestea vor fi puse în aplicare 
chiar de către ele.

Amendamentul 137

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Fiecare stat membru transmite Comisiei (1) Fiecare stat membru transmite Comisiei
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în fiecare an, până la 30 iunie, un raport 
care precizează:

din doi în doi ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, până la 30 
iunie, un raport care precizează:

Amendamentul 138

Propunere de regulament
Articolul 117 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, își poate modifica 
programul ei de control pentru a lua în
considerare evoluțiile din domeniile 
reglementate prin normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2). Orice astfel de 
modificare este comunicată statelor 
membre.

(2) Comisia, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, își poate modifica 
programul ei de control pentru a lua în 
considerare evoluțiile din domeniile 
reglementate prin normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2). Orice astfel de 
modificare este comunicată în prealabil
statelor membre în timp util.

Justificare

O informare în timp util este indispensabilă pentru ca statele membre să fie corect informate.

Amendamentul 139

Propunere de regulament
Articolul 118 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) acordă tot sprijinul necesar și
furnizează toate documentele și alte forme 
de asistență tehnică pe care le solicită 
experții Comisiei, pentru a le permite să 
efectueze controale eficiente și eficace;

(b) acordă sprijinul necesar, documente și 
alte forme de asistență tehnică experților
Comisiei, pentru ca aceștia să poată 
efectua controale eficiente și eficace;

Justificare

Formularea ar trebui să țină cont de anumite circumstanțe, care trebuie adaptate la situațiile 
existente.
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Amendamentul 140

Propunere de regulament
Articolul 129 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate organiza activități de 
formare pentru personalul autorităților 
competente și, după caz, pentru personalul 
altor autorități ale statelor membre 
implicate în investigarea posibilelor 
încălcări ale dispozițiilor prezentului 
regulament și ale normelor menționate la
articolul 1 alineatul (2).

Comisia organizează activități de formare 
pentru personalul autorităților competente 
și, după caz, pentru personalul altor 
autorități ale statelor membre implicate în 
investigarea posibilelor încălcări ale 
dispozițiilor prezentului regulament și ale 
normelor menționate la articolul 1 
alineatul (2).

Justificare

Este logic ca aceasta să nu fie o atribuție a Comisiei, ci o sarcină a Consiliului și a 
Parlamentului.

Amendamentul 141

Propunere de regulament
Articolul 129 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate organiza aceste activități în 
cooperare cu statele membre.

Comisia organizează aceste activități în 
cooperare cu statele membre.

Justificare

Este logic ca aceasta să nu fie o atribuție a Comisiei, ci o sarcină a Consiliului și a 
Parlamentului.

Amendamentul 142

Propunere de regulament
Articolul 130 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia instituie și administrează un 
sistem computerizat de gestionare a 

(1) Comisia instituie și administrează un 
sistem computerizat de gestionare a 
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informațiilor în vederea operării integrate a 
mecanismelor și a instrumentelor prin care 
se gestionează și se tratează date, 
informații și documente referitoare la 
controalele oficiale („IMSOC”).

informațiilor în vederea operării integrate a 
mecanismelor și a instrumentelor prin care 
se gestionează și se tratează date, 
informații și documente referitoare la 
controalele oficiale („IMSOC”), luând în 
considerare sistemele naționale existente.

Amendamentul 143

Propunere de regulament
Articolul 134 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) efectuarea unor controale oficiale 
intensificate asupra animalelor, mărfurilor 
și operatorilor pe o perioadă adecvată;

(a) efectuarea unor controale oficiale 
intensificate asupra animalelor, mărfurilor 
și operatorilor pe o perioadă adecvată, în 
funcție de natura riscului potențial, după 
caz.

Justificare

Termenul se stabilește în funcție de natura riscului potențial, pentru a evita interpretări 
subiective.

Amendamentul 144

Propunere de regulament
Articolul 135 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispun descărcarea, transferul către un 
alt mijloc de transport, adăpostirea și
îngrijirea animalelor, instituirea unor 
perioade de carantină și amânarea 
sacrificării animalelor;

(b) dispun descărcarea, transferul către un 
alt mijloc de transport, adăpostirea
animalelor în condiții corespunzătoare și
cu îngrijirile aferente, instituirea unor 
perioade de carantină și amânarea 
sacrificării animalelor;

Justificare

Formularea suplimentară este inclusă în Regulamentul (CE) nr. 1/2005 și clarifică înțelesul 
„adăpostirii și îngrijirii”.
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Amendamentul 145

Propunere de regulament
Articolul 135 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care controalele oficiale 
privind jurnalele de călătorie prevăzute la 
articolul 18 alineatul (1) litera (b) punctul 
(i) stabilesc o neconformitate, autoritățile 
competente solicită ca operatorul să 
modifice condițiile călătoriei de lungă 
durată planificate, pentru a asigura 
respectarea Regulamentului (CE) nr. 
1/2005.

Justificare

Reflectă dispozițiile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1/2005 pentru modificarea 
condițiilor de călătorie în cazurile de neconformitate.

Amendamentul 146

Propunere de regulament
Articolul 139 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 4 alineatul (3), la articolul 15 
alineatul (2), la articolele 16 și 17, la 
articolul 18 alineatul (3), la articolele 19, 
20, 21 și 22, la articolul 23 alineatul (1), la 
articolul 24 alineatul (1), la articolul 25 
alineatul (3), la articolul 26 alineatul (2), la 
articolul 40, la articolul 43 alineatul (4), la 
articolul 45 alineatul (3), la articolele 46 și 
49, la articolul 51 alineatul (1), la articolul 
52 alineatele (1) și (2), la articolul 56 
alineatul (2), la articolul 60 alineatul (3), la 
articolul 62 alineatul (2), la articolul 69 
alineatul (3), la articolul 75 alineatele (1) și
(2), la articolul 97 alineatul (2), la articolul 

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 4 alineatul (3), la articolul 15 
alineatul (2), la articolele 16 și 17, la 
articolul 18 alineatul (3), la articolele 19, 
20, 21 și 22, la articolul 23 alineatul (1), la 
articolul 24 alineatul (1), la articolul 25 
alineatul (3), la articolul 26 alineatul (2), la 
articolul 40, la articolul 43 alineatul (4), la 
articolul 45 alineatul (3), la articolele 46 și 
49, la articolul 51 alineatul (1), la articolul 
52 alineatele (1) și (2), la articolul 56 
alineatul (2), la articolul 60 alineatul (3), la 
articolul 62 alineatul (2), la articolul 69 
alineatul (3), la articolul 75 alineatele (1) și
(2), la articolul 97 alineatul (2), la articolul 
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98 alineatul (6), la articolul 99 alineatul
(2), la articolul 101 alineatul (3), la 
articolul 106 alineatul (3), la articolele 110 
și 111, la articolul 114 alineatul (4), la 
articolul 125 alineatul (1), la articolul 132 
alineatul (1) al treilea paragraf, la articolul 
133, la articolul 138 alineatele (1) și (2), la 
articolul 143 alineatul (2), la articolul 144 
alineatul (3), la articolul 151 alineatul (3), 
la articolul 153 alineatul (3) și la articolul 
159 alineatul (3) se conferă pe o perioadă
nedeterminată de la data intrării în vigoare 
a prezentului regulament.

98 alineatul (6), la articolul 99 alineatul
(2), la articolul 101 alineatul (3), la 
articolul 106 alineatul (3), la articolele 110 
și 111, la articolul 114 alineatul (4), la 
articolul 125 alineatul (1), la articolul 132 
alineatul (1) al treilea paragraf, la articolul 
133, la articolul 138 alineatele (1) și (2), la 
articolul 143 alineatul (2), la articolul 144 
alineatul (3), la articolul 151 alineatul (3), 
la articolul 153 alineatul (3) și la articolul 
159 alineatul (3) se conferă pe o perioadă 
de cinci ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament. Comisia prezintă 
un raport privind delegarea de competențe 
cel târziu cu 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 opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Amendamentul 147

Propunere de regulament
Articolul 139 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pe perioada exercitării acestei 
delegări, este deosebit de important ca în 
timpul activităților pregătitoare Comisia 
să desfășoare consultările 
corespunzătoare, inclusiv consultările la 
nivel de experți. Atunci când întocmește 
documentele de lucru pentru actele 
delegate, Comisia garantează 
transmiterea simultană, la momentul 
potrivit, a celor mai relevante documente 
către Parlamentul European și Consiliu.

Justificare

Se adaugă acest alineat pentru a se garanta faptul că, înainte de publicarea unui act delegat, 
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Comisia are obligația să ia în considerare statele membre prin consultarea grupurilor de 
lucru formate din experți.

Amendamentul 148

Propunere de regulament
Articolul 141 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
permanent pentru plante, animale, produse 
alimentare și hrană pentru animale instituit 
în temeiul articolului 58 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002. Acesta 
este un comitet în sensul Regulamentului
(UE) nr. 182/2011.

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
permanent pentru plante, animale, produse 
alimentare și hrană pentru animale instituit 
în temeiul articolului 58 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002. Acesta 
este un comitet în sensul Regulamentului
(UE) nr. 182/2011. Aceasta nu aduce 
atingere aplicării dispozițiilor 
articolului 23, potrivit cărora Comisia este 
asistată de comitetele înființate în 
conformitate cu Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007 pentru agricultura 
ecologică, Regulamentul (UE) 
nr. 1151/2012 pentru DOP, IGP și STG în 
cazul produselor agroalimentare, 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 pentru 
DOP și IGP din sectorul vinicol și 
Regulamentul (CE) nr. 110/2008 privind 
indicațiile geografice ale băuturilor 
spirtoase.

Justificare

În conformitate cu propunerea de la articolul 23.

Amendamentul 149

Propunere de regulament
Articolul 141 – alineatul 2 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comitetul nu emite un 
aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act 



AD\1008897RO.doc 69/70 PE514.762v02-00

RO

de punere în aplicare și se aplică articolul 
5 alineatul (4) al treilea paragraf din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

Justificare

Trebuie să se asigure faptul că, în cazul în care comitetul nu emite niciun aviz, Comisia poate 
revizui proiectele de acte de punere în aplicare ținând seama de opiniile exprimate în cadrul 
comitetului.

Amendamentul 150

Propunere de regulament
Articolul 150 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Articolele 14, 15, 16 și 21, articolul 22 
alineatul (2), articolele 23, 24 și 26 se 
elimină;

(b) Articolele 14, 15, 16, 21, 23, 24 și 26 se 
elimină;

Justificare

Articolul 22 alineatul (2) conține dispoziții importante care protejează animalele împotriva 
unor întârzieri nejustificate în timpul transportului și împotriva problemelor de bunăstare 
asociate. Prin urmare, acesta nu ar trebui eliminat.



PE514.762v02-00 70/70 AD\1008897RO.doc

RO

PROCEDURĂ

Titlu Controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura 
aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind 
sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de 
reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor

Referințe COM(2013)0265 – C7-0123/2013 – 2013/0140(COD)

Comisie competentă în fond
       Data anunțului în plen

ENVI
23.5.2013

Aviz emis de către
       Data anunțului în plen

AGRI
23.5.2013

Comisie(i) asociată(e) - data anunțului în 
plen

21.11.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:
       Data numirii

Britta Reimers
12.6.2013

Examinare în comisie 17.9.2013 4.11.2013

Data adoptării 21.1.2014

Rezultatul votului final +:
–:
0:

24
6
0

Membri titulari prezenți la votul final John Stuart Agnew, Eric Andrieu, Liam Aylward, José Bové, Luis 
Manuel Capoulas Santos, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, 
Hynek Fajmon, Iratxe García Pérez, Julie Girling, Martin Häusling, 
Esther Herranz García, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, George Lyon, 
Gabriel Mato Adrover, Mairead McGuinness, James Nicholson, Marit 
Paulsen, Britta Reimers, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, 
Alyn Smith, Janusz Wojciechowski

Membri supleanți prezenți la votul final Luís Paulo Alves, Pilar Ayuso, Esther de Lange, Christa Klaß, Anthea 
McIntyre, Petri Sarvamaa

Membri supleanți [articolul 187 alineatul 
(2)] prezenți la votul final

Adam Gierek


