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Amendamentul 59
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind 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, precum și de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 
396/2005, 834/2007, 1099/2009, 
1069/2009, 1107/2009, a Regulamentelor 
(UE) nr. 1151/2012, [….]/2013 [Oficiul 
pentru Publicații, vă rugăm să inserați 
numărul Regulamentului de stabilire a unor 
dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor 
privind lanțul alimentar, sănătatea și 
bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor 
și materialul de reproducere a plantelor] și 
a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE și 
2009/128/CE (Regulamentul privind 
controalele oficiale)

»privind controalele oficiale și alte 
activități oficiale efectuate pentru a asigura 
aplicarea legislației privind alimentele și 
furajele, a normelor privind sănătatea și 
bunăstarea animalelor, precum și de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 
396/2005, 834/2007, 1099/2009, 
1069/2009, 1107/2009, a Regulamentelor 
(UE) nr. 1151/2012, [….]/2013 [Oficiul 
pentru Publicații, vă rugăm să inserați 
numărul Regulamentului de stabilire a unor 
dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor 
privind lanțul alimentar, sănătatea și 
bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor 
și materialul de reproducere a plantelor] și 
a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE și 
2009/128/CE (Regulamentul privind 
controalele oficiale)

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

Or. de

Justificare

Adaptare la noua propunere privind domeniul de aplicare al regulamentului.

Amendamentul 60
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE



PE526.075v01-00 4/127 AM\1013302RO.doc

RO

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind 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, precum și de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 
999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 
396/2005, 834/2007, 1099/2009, 
1069/2009, 1107/2009, a Regulamentelor 
(UE) nr. 1151/2012, [….]/2013 [Oficiul 
pentru Publicații, vă rugăm să inserați 
numărul Regulamentului de stabilire a unor 
dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor 
privind lanțul alimentar, sănătatea și 
bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor 
și materialul de reproducere a plantelor] și 
a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE și 
2009/128/CE (Regulamentul privind 
controalele oficiale)

privind controalele oficiale și alte activități 
oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea 
legislației privind alimentele și furajele, a 
normelor privind sănătatea și bunăstarea 
animalelor și produsele de protecție a 
plantelor, precum și de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, 
1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 
834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 
1107/2009, a Regulamentelor (UE) nr. 
1151/2012, [….]/2013 [Oficiul pentru 
Publicații, vă rugăm să inserați numărul 
Regulamentului de stabilire a unor 
dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor 
privind lanțul alimentar, sănătatea și 
bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor 
și materialul de reproducere a plantelor] și 
a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 
2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE și 
2009/128/CE (Regulamentul privind 
controalele oficiale)

(Text cu relevanță pentru SEE) (Text cu relevanță pentru SEE)

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; 
considerentele ar trebui adaptate, de 
asemenea)

Or. en

Justificare

Ambele domenii (sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor) nu au o 
legătură directă cu siguranța alimentelor și a furajelor. Caracteristica de a deveni produs 
alimentar sau furaj este dobândită doar după procesul de producție primară și necesită o 
decizie conștientă din partea operatorului. Legislația specifică reglementează controalele în 



AM\1013302RO.doc 5/127 PE526.075v01-00

RO

ambele domenii și includerea acestor domenii , de asemenea, în prezentul regulament ar fi 
exagerată. Odată ce un produs alimentar sau un furaj intră în lanțul agroalimentar, se 
aplică, desigur, toate normele în conformitate cu prezentul regulament.

Amendamentul 61
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Tratatul impune asigurarea unui nivel 
înalt de protecție a sănătății umane la 
definirea și punerea în aplicare a tuturor 
politicilor și activităților Uniunii. 
Îndeplinirea acestui obiectiv ar trebui 
urmărită, printre altele, prin intermediul 
unor măsuri în domeniile veterinar și 
fitosanitar, care să aibă ca obiectiv direct 
protejarea sănătății umane.

(1) Tratatul impune asigurarea unui nivel 
înalt de protecție a sănătății umane la 
definirea și punerea în aplicare a tuturor 
politicilor și activităților Uniunii. 
Îndeplinirea acestui obiectiv ar trebui 
urmărită, printre altele, prin intermediul 
unor măsuri în domeniul veterinar, care să 
aibă ca obiectiv direct protejarea sănătății 
umane.

Or. de

Justificare

Extinderea nu este necesară dată fiind separarea normelor sectoriale privind sănătatea 
plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Amendamentul 62
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Legislația Uniunii prevede un set de 
norme armonizate pentru asigurarea 
faptului că alimentele și furajele sunt 
sigure și sănătoase și că activitățile care ar 
putea avea un impact asupra siguranței 
lanțului alimentar sau a protecției 
intereselor consumatorilor în ceea ce 

(3) Legislația Uniunii prevede un set de 
norme armonizate pentru asigurarea 
faptului că alimentele și furajele sunt 
sigure și sănătoase și că activitățile care ar 
putea avea un impact asupra siguranței 
lanțului alimentar sau a protecției 
intereselor consumatorilor în ceea ce 
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privește alimentele și informațiile 
referitoare la alimente se desfășoară cu 
respectarea unor cerințe specifice. De 
asemenea, există norme ale Uniunii menite 
să asigure un nivel înalt de sănătate umană, 
animală și a plantelor și de bunăstare a 
animalelor de-a lungul lanțului alimentar și 
în toate acele domenii de activitate în care 
unul dintre obiectivele-cheie este acela de a 
lupta împotriva posibilei răspândiri a 
bolilor animalelor, în unele cazuri 
transmisibile la oameni, sau împotriva 
dăunătorilor plantelor sau produselor 
vegetale, precum și să asigure protecția 
mediului împotriva riscurilor care ar 
putea fi reprezentate de OMG-uri și de 
produsele de protecție a plantelor.
Normele Uniunii garantează, de 
asemenea, identitatea și calitatea 
materialului de reproducere a plantelor. 
Aplicarea corectă a acestor norme, 
denumite în continuare în mod colectiv 
„legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar”, contribuie la funcționarea 
pieței interne.

privește alimentele și informațiile 
referitoare la alimente se desfășoară cu 
respectarea unor cerințe specifice. De 
asemenea, există norme ale Uniunii menite 
să asigure un nivel înalt de sănătate umană 
și animală și de bunăstare a animalelor de-a 
lungul lanțului alimentar și în toate acele 
domenii de activitate în care unul dintre 
obiectivele-cheie este acela de a lupta 
împotriva posibilei răspândiri a bolilor 
animalelor, în unele cazuri transmisibile la 
oameni. Aplicarea corectă a acestor norme, 
denumite în continuare în mod colectiv 
„legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar”, contribuie la funcționarea 
pieței interne.

Or. de

Justificare

Extinderea nu este necesară dată fiind separarea normelor sectoriale privind sănătatea 
plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Amendamentul 63
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Normele de bază ale Uniunii din 
legislația privind alimentele și furajele sunt 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
178/2002 al Parlamentului European și al 

(4) Normele de bază ale Uniunii din 
legislația privind alimentele și furajele sunt 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
178/2002 al Parlamentului European și al 
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Consiliului din 28 ianuarie 2002 de 
stabilire a principiilor și a cerințelor 
generale ale legislației alimentare, de 
instituire a Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară și de stabilire a 
procedurilor în domeniul siguranței 
produselor alimentare10 . În plus față de 
aceste norme, există o legislație mai 
specifică privind alimentele și furajele, 
care vizează domenii diferite precum 
alimentația animalelor, inclusiv furajele 
medicamentate, igiena alimentelor și a 
furajelor, zoonozele, subprodusele de 
origine animală, reziduurile de 
medicamente veterinare, contaminanții, 
combaterea și eradicarea bolilor animalelor 
cu impact asupra sănătății umane, 
etichetarea alimentelor și a furajelor, 
produsele de protecție a plantelor, aditivii 
folosiți în alimente și în furaje, vitaminele, 
sărurile minerale, oligoelementele și alți
aditivi, materialele care vin în contact cu 
alimentele, cerințele privind calitatea și 
compoziția, apa potabilă, ionizarea, 
alimentele noi și organismele modificate 
genetic (OMG).

Consiliului din 28 ianuarie 2002 de 
stabilire a principiilor și a cerințelor 
generale ale legislației alimentare, de 
instituire a Autorității Europene pentru 
Siguranța Alimentară și de stabilire a 
procedurilor în domeniul siguranței 
produselor alimentare10. În plus față de 
aceste norme, există o legislație mai 
specifică privind alimentele și furajele, 
care vizează domenii diferite precum 
alimentația animalelor, inclusiv furajele 
medicamentate, igiena alimentelor și a 
furajelor, zoonozele, subprodusele de 
origine animală, reziduurile de 
medicamente veterinare, contaminanții, 
combaterea și eradicarea bolilor animalelor 
cu impact asupra sănătății umane, 
etichetarea alimentelor și a furajelor, 
aditivii folosiți în alimente și în furaje, 
vitaminele, sărurile minerale, 
oligoelementele și alți aditivi, materialele 
care vin în contact cu alimentele, cerințele 
privind calitatea și compoziția, apa 
potabilă, ionizarea și alimentele noi.

__________________ __________________
10 JO L 31, 1.2.2002, p. 1. 10 JO L 31, 1.2.2002, p. 1.

Or. de

Justificare

Extinderea nu este necesară dată fiind separarea normelor sectoriale privind sănătatea 
plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Amendamentul 64
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Legislația Uniunii privind sănătatea 
plantelor reglementează intrarea, 
stabilirea și răspândirea dăunătorilor 
plantelor care nu există sau care nu sunt 
prezenți pe scară largă în Uniune. 
Obiectivul ei este acela de a proteja 
sănătatea culturilor din Uniune, a 
spațiului verde și a pădurilor publice și 
private, protejând în același timp mediul 
și biodiversitatea Uniunii și garantând 
calitatea și siguranța alimentelor și a 
furajelor obținute din plante.

eliminat

Or. de

Justificare

Considerentul nu este necesar dată fiind separarea normelor sectoriale privind sănătatea 
plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Amendamentul 65
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Legislația Uniunii privind sănătatea 
plantelor reglementează intrarea, 
stabilirea și răspândirea dăunătorilor 
plantelor care nu există sau care nu sunt 
prezenți pe scară largă în Uniune. 
Obiectivul ei este acela de a proteja 
sănătatea culturilor din Uniune, a 
spațiului verde și a pădurilor publice și 
private, protejând în același timp mediul 
și biodiversitatea Uniunii și garantând 
calitatea și siguranța alimentelor și a 
furajelor obținute din plante.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 66
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Legislația Uniunii privind materialul 
de reproducere a plantelor reglementează 
producția în vederea introducerii pe piață, 
precum și introducerea pe piață, a 
materialului de reproducere a plantelor 
care provine de la specii agricole, 
vegetale, forestiere, fructifere și 
ornamentale, precum și de la vița de vie. 
Obiectivul acestor norme este de a asigura 
identitatea, sănătatea și calitatea 
materialului de reproducere a plantelor în 
beneficiul utilizatorilor, de a asigura 
productivitatea, diversitatea, sănătatea și 
calitatea lanțului agroalimentar, precum 
și de a contribui la protejarea 
biodiversității și a mediului.

eliminat

Or. de

Justificare

Considerentul nu este necesar dată fiind separarea normelor sectoriale privind sănătatea 
plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Amendamentul 67
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Legislația Uniunii privind materialul 
de reproducere a plantelor reglementează 
producția în vederea introducerii pe piață, 
precum și introducerea pe piață, a 
materialului de reproducere a plantelor 
care provine de la specii agricole, 
vegetale, forestiere, fructifere și 
ornamentale, precum și de la vița de vie. 
Obiectivul acestor norme este de a asigura 
identitatea, sănătatea și calitatea 
materialului de reproducere a plantelor în 
beneficiul utilizatorilor, de a asigura 
productivitatea, diversitatea, sănătatea și 
calitatea lanțului agroalimentar, precum 
și de a contribui la protejarea 
biodiversității și a mediului.

eliminat

Or. en

Amendamentul 68
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar există o serie de dispoziții a 
căror aplicare nu a fost reglementată sau 
a fost reglementată doar parțial prin 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004. În 
particular, normele specifice privind 
controalele oficiale au fost menținute în 
legislația Uniunii privind materialul de 
reproducere a plantelor și în 
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor 
norme sanitare privind subprodusele de 
origine animală și produsele derivate care 
nu sunt destinate consumului uman și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

eliminat
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1774/200212. De asemenea, sănătatea 
plantelor se află în mare măsură în afara 
domeniului de aplicare al Regulamentului 
(CE) nr. 882/2004, anumite norme privind 
controalele oficiale fiind prevăzute în 
Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 
mai 2000 privind măsurile de protecție 
împotriva introducerii în Comunitate a 
unor organisme dăunătoare plantelor sau 
produselor vegetale și împotriva 
răspândirii lor în Comunitate13.

__________________
12 JO L 300, 14.11.2009, p. 1.
13 JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

Or. de

Justificare

Considerentul nu este necesar dată fiind separarea normelor sectoriale privind sănătatea 
plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Amendamentul 69
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) În legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar există o serie de dispoziții a 
căror aplicare nu a fost reglementată sau a 
fost reglementată doar parțial prin 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004. În 
particular, normele specifice privind 
controalele oficiale au fost menținute în 
legislația Uniunii privind materialul de 
reproducere a plantelor și în
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor 
norme sanitare privind subprodusele de 

(14) În legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar există o serie de dispoziții a 
căror aplicare nu a fost reglementată sau a 
fost reglementată doar parțial prin 
Regulamentul (CE) nr. 882/2004. În 
particular, normele specifice privind 
controalele oficiale au fost menținute în 
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor 
norme sanitare privind subprodusele de 
origine animală și produsele derivate care 
nu sunt destinate consumului uman și de 
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origine animală și produsele derivate care 
nu sunt destinate consumului uman și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1774/200212. De asemenea, sănătatea 
plantelor se află în mare măsură în afara 
domeniului de aplicare al Regulamentului 
(CE) nr. 882/2004, anumite norme privind 
controalele oficiale fiind prevăzute în 
Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 
mai 2000 privind măsurile de protecție 
împotriva introducerii în Comunitate a 
unor organisme dăunătoare plantelor sau 
produselor vegetale și împotriva
răspândirii lor în Comunitate13.

abrogare a Regulamentului (CE) 
nr. 1774/200212.

__________________ __________________
12 JO L 300, 14.11.2009, p. 1. 12 JO L 300, 14.11.2009, p. 1.
13 JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

Or. en

Amendamentul 70
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Pentru a raționaliza și a simplifica 
cadrul legislativ general, urmărind în 
același timp obiectivul unei mai bune 
reglementări, normele aplicabile 
controalelor oficiale în domenii specifice 
ar trebui să fie integrate într-un singur 
cadru legislativ pentru controalele
oficiale. În acest scop, Regulamentul (CE) 
nr. 882/2004 și alte acte prin care se 
reglementează în prezent controalele 
oficiale în domenii specifice ar trebui să fie 
abrogate și înlocuite cu prezentul 
regulament.

(16) Pentru a raționaliza și a simplifica 
cadrul legislativ general, urmărind în 
același timp obiectivul unei mai bune 
reglementări, normele aplicabile 
controalelor oficiale ar trebui să fie 
integrate mai bine, în măsura în care 
activitățile de control urmăresc aceleași 
obiective. În acest scop, Regulamentul 
(CE) nr. 882/2004 și alte acte prin care se 
reglementează în prezent controalele 
oficiale în domenii specifice ar trebui să fie 
abrogate și înlocuite cu prezentul 
regulament.

Or. de
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Justificare

Normele sectoriale privind controalele care nu au ca obiectiv asigurarea siguranței 
alimentare nu ar trebui integrate în prezentul regulament.

Amendamentul 71
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar conferă autorităților 
competente ale statelor membre sarcini 
specializate care trebuie îndeplinite pentru 
a asigura protecția sănătății animale, a 
sănătății plantelor și a bunăstării 
animalelor, protecția mediului în relație 
cu OMG-urile și cu produsele de protecție 
a plantelor, precum și pentru a asigura 
identitatea și o înaltă calitate a 
materialului de reproducere a plantelor. 
Aceste sarcini reprezintă activități de 
interes public pe care autoritățile 
competente ale statelor membre trebuie să 
le efectueze în vederea eliminării, a 
limitării sau a reducerii riscurilor care pot 
apărea pentru sănătatea umană, animală 
sau a plantelor, pentru bunăstarea 
animalelor sau pentru mediu. Aceste 
activități, care includ autorizarea, 
investigarea, supravegherea și 
monitorizarea produselor inclusiv din 
motive epidemiologice, eradicarea și 
limitarea bolilor, precum și alte sarcini de 
control al bolilor, sunt reglementate prin 
aceleași norme sectoriale a căror aplicare 
este asigurată prin intermediul controalelor 
oficiale.

(20) Legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar conferă autorităților 
competente ale statelor membre sarcini 
specializate care trebuie îndeplinite pentru 
a asigura protecția sănătății animale și a 
bunăstării animalelor. Aceste sarcini 
reprezintă activități de interes public pe 
care autoritățile competente ale statelor 
membre trebuie să le efectueze în vederea 
eliminării, a limitării sau a reducerii 
riscurilor care pot apărea pentru sănătatea 
umană, animală sau pentru bunăstarea 
animalelor. Aceste activități, care includ 
autorizarea, investigarea, supravegherea și 
monitorizarea produselor inclusiv din 
motive epidemiologice, eradicarea și 
limitarea bolilor, precum și alte sarcini de 
control al bolilor, sunt reglementate prin 
aceleași norme sectoriale a căror aplicare 
este asigurată prin intermediul controalelor 
oficiale.

Or. de
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Justificare

Extinderea nu este necesară dată fiind separarea normelor sectoriale privind sănătatea 
plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Amendamentul 72
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar conferă autorităților 
competente ale statelor membre sarcini 
specializate care trebuie îndeplinite pentru 
a asigura protecția sănătății animale, a 
sănătății plantelor și a bunăstării 
animalelor, protecția mediului în relație cu 
OMG-urile și cu produsele de protecție a 
plantelor, precum și pentru a asigura 
identitatea și o înaltă calitate a materialului 
de reproducere a plantelor. Aceste sarcini 
reprezintă activități de interes public pe 
care autoritățile competente ale statelor 
membre trebuie să le efectueze în vederea 
eliminării, a limitării sau a reducerii 
riscurilor care pot apărea pentru sănătatea 
umană, animală sau a plantelor, pentru 
bunăstarea animalelor sau pentru mediu. 
Aceste activități, care includ autorizarea, 
investigarea, supravegherea și 
monitorizarea produselor inclusiv din 
motive epidemiologice, eradicarea și 
limitarea bolilor, precum și alte sarcini de 
control al bolilor, sunt reglementate prin 
aceleași norme sectoriale a căror aplicare 
este asigurată prin intermediul controalelor 
oficiale.

(20) Legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar conferă autorităților 
competente ale statelor membre sarcini 
specializate care trebuie îndeplinite în 
special pentru a asigura protecția sănătății 
animale, a sănătății plantelor și a bunăstării 
animalelor, protecția mediului în relație cu 
OMG-urile și cu produsele de protecție a 
plantelor, precum și pentru a asigura 
identitatea și o înaltă calitate a materialului 
de reproducere a plantelor. Aceste sarcini 
reprezintă activități de interes public pe 
care autoritățile competente ale statelor 
membre trebuie să le efectueze în vederea 
eliminării, a limitării sau a reducerii 
riscurilor care pot apărea pentru sănătatea 
umană, animală sau a plantelor, pentru 
bunăstarea animalelor sau pentru mediu. 
Aceste activități, care includ autorizarea, 
investigarea, supravegherea și 
monitorizarea produselor inclusiv din 
motive epidemiologice, eradicarea și 
limitarea bolilor, precum și alte sarcini de 
control al bolilor, sunt reglementate prin 
aceleași norme sectoriale a căror aplicare 
este asigurată prin intermediul controalelor 
oficiale.

Or. fr
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Justificare

Noțiunea de „altă activitate oficială”, definită la articolul 2 punctul 2, nu ar trebui să se 
limiteze la sănătatea animală, la sănătatea plantelor și la protecția mediului. Ea ar trebui să 
fie extinsă la toate domeniile prevăzute la articolul 1 alineatul (2), astfel încât să includă, de 
exemplu, verificările realizate în materie de practici corecte și de siguranță.

Amendamentul 73
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru efectuarea controalelor oficiale 
care vizează verificarea aplicării corecte a 
legislației Uniunii privind lanțul 
agroalimentar, precum și a altor activități 
oficiale atribuite autorităților statelor 
membre prin legislația Uniunii privind 
lanțul agroalimentar, statele membre ar 
trebui să desemneze autorități competente 
care să acționeze în interesul publicului, să 
dispună de resurse și dotări 
corespunzătoare, precum și să ofere 
garanții de imparțialitate și 
profesionalism. Autoritățile competente ar 
trebui să asigure calitatea, coerența și 
eficacitatea controalelor oficiale.

(23) Pentru efectuarea controalelor oficiale 
care vizează verificarea aplicării corecte a 
legislației Uniunii privind lanțul 
agroalimentar, precum și a altor activități 
oficiale atribuite autorităților statelor 
membre prin legislația Uniunii privind 
lanțul agroalimentar, statele membre ar 
trebui să desemneze autorități publice
competente care să acționeze în interesul 
publicului și care să asigure calitatea, 
coerența și eficacitatea controalelor 
oficiale. Autoritatea sau autoritățile 
competente desemnate ar trebui să 
dispună de resurse și dotări 
corespunzătoare, iar statele membre ar 
trebui să fie în măsură să le garanteze 
imparțialitatea și profesionalismul, 
asigurându-le independența față de orice 
operator din lanțul agroalimentar.

Or. en

Justificare

Este important ca cei care efectuează controalele oficiale să nu se afle în conflict de interese 
cu operatorii care fac obiectul controalelor oficiale sau al altor activități oficiale. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să se asigure că autoritățile competente și alte organisme 
delegate care au sarcina de a efectua controale oficiale sunt complet independente de 
operatorii din lanțul agroalimentar.
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Amendamentul 74
Marusya Lyubcheva

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru efectuarea controalelor oficiale 
care vizează verificarea aplicării corecte a 
legislației Uniunii privind lanțul 
agroalimentar, precum și a altor activități 
oficiale atribuite autorităților statelor 
membre prin legislația Uniunii privind 
lanțul agroalimentar, statele membre ar 
trebui să desemneze autorități competente 
care să acționeze în interesul publicului, să 
dispună de resurse și dotări 
corespunzătoare, precum și să ofere 
garanții de imparțialitate și profesionalism. 
Autoritățile competente ar trebui să asigure 
calitatea, coerența și eficacitatea 
controalelor oficiale.

(23) Pentru efectuarea controalelor oficiale 
care vizează verificarea aplicării corecte a 
legislației Uniunii privind lanțul 
agroalimentar, precum și a altor activități 
oficiale atribuite autorităților statelor 
membre prin legislația Uniunii privind 
lanțul agroalimentar, statele membre ar 
trebui să desemneze autorități competente 
în toate domeniile care intră sub incidența 
regulamentului, care să acționeze în 
interesul publicului, să dispună de resurse 
și dotări corespunzătoare, precum și să 
ofere garanții de imparțialitate și 
profesionalism. Autoritățile competente ar 
trebui să asigure calitatea, coerența și 
eficacitatea controalelor oficiale.

Or. bg

Amendamentul 75
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Pentru efectuarea controalelor oficiale 
care vizează verificarea aplicării corecte a 
legislației Uniunii privind lanțul 
agroalimentar, precum și a altor activități 
oficiale atribuite autorităților statelor 
membre prin legislația Uniunii privind 
lanțul agroalimentar, statele membre ar 
trebui să desemneze autorități competente 
care să acționeze în interesul publicului, să 
dispună de resurse și dotări 

(23) Pentru efectuarea controalelor oficiale 
care vizează verificarea aplicării corecte a 
legislației Uniunii privind lanțul 
agroalimentar, precum și a altor activități 
oficiale atribuite autorităților statelor 
membre prin legislația Uniunii privind 
lanțul agroalimentar, statele membre ar 
trebui să desemneze autorități competente 
care să acționeze în interesul publicului, să 
dispună de resurse și dotări 
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corespunzătoare, precum și să ofere 
garanții de imparțialitate și profesionalism. 
Autoritățile competente ar trebui să asigure 
calitatea, coerența și eficacitatea 
controalelor oficiale.

corespunzătoare, precum și să ofere 
garanții de independență, imparțialitate și 
profesionalism. Autoritățile competente ar 
trebui să asigure calitatea, coerența și 
eficacitatea controalelor oficiale.

Or. en

Amendamentul 76
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Auditurile realizate de autoritățile 
competente sau la cererea autorităților 
competente, cu scopul de a asigura 
respectarea prezentului regulament, se pot 
baza pe norme internaționale, dacă 
cerințele aferente acestor norme 
corespund cerințelor prezentului 
regulament.

Or. fr

Justificare

Autoritățile competente trebuie să introducă audituri interne în vederea ameliorării 
organizării și funcționării proprii. Anumite puncte din prezentul regulament prezintă 
similitudini cu cerințele normelor ISO/IEC 17020 sau 17065 (de exemplu EN 45011)și este 
necesar să se fructifice demersurile realizate de autoritățile competente pe baza normelor 
internaționale într-un context global.

Amendamentul 77
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Considerentul 25
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Operatorii ar trebui să aibă dreptul de 
a recurge la căi de atac împotriva deciziilor 
luate de autoritățile competente și să fie 
informați cu privire la acest drept.

(25) Operatorii au dreptul de a recurge la 
căi de atac împotriva deciziilor luate de 
autoritățile competente. Autoritățile 
competente trebuie să informeze 
operatorii cu privire la acest drept.

Or. de

Amendamentul 78
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26) Autoritățile competente ar trebui să se 
asigure că personalul responsabil cu 
controalele oficiale nu divulgă informațiile 
obținute în timpul efectuării unor astfel de 
controale și care intră sub incidența 
secretului profesional. Cu excepția cazului 
în care există un interes superior care să 
justifice divulgarea, secretul profesional 
ar trebui să includă informațiile care ar 
putea să submineze scopul inspecțiilor, al 
investigațiilor și al auditurilor, precum și 
protecția intereselor comerciale și 
protecția procedurilor judiciare și a 
consultanței juridice. Totuși, secretul 
profesional nu ar trebui să împiedice 
divulgarea de către autoritățile 
competente a informațiilor factuale cu 
privire la rezultatul controalelor oficiale 
efectuate asupra operatorilor individuali, 
atunci când operatorului în cauză i s-a 
permis să formuleze observații cu privire la 
acestea înainte de divulgare, iar 
observațiile respective au fost luate în 
considerare sau au fost date publicității 
simultan cu divulgarea informațiilor de 
către autoritățile competente. De
asemenea, necesitatea respectării 

(26) Autoritățile competente ar trebui să se 
asigure că personalul responsabil cu 
controalele oficiale nu divulgă informațiile 
obținute în timpul efectuării unor astfel de 
controale și care intră sub incidența 
secretului profesional, cu excepția 
obligațiilor interne de raportare. În cazul 
unei suspiciuni privind riscuri la adresa 
sănătății publice sau a sănătății 
animalelor sau al unor neconformități 
grave cu legislația alimentară, autoritățile 
competente ar trebui să adopte măsurile 
adecvate pentru a informa publicul larg. 
În acest context, măsurile adoptate ar 
trebui să fie proporționale cu gravitatea 
neconformității în ceea ce privește decizia 
de numire a produselor sau a 
operatorului în cauză. Informațiile
factuale cu privire la rezultatul controalelor 
oficiale efectuate asupra operatorilor 
individuali pot fi publicate, atunci când 
operatorului în cauză i s-a permis să 
formuleze observații cu privire la acestea 
înainte de divulgare, iar observațiile 
respective au fost luate în considerare și au 
fost date publicității simultan cu divulgarea 
informațiilor de către autoritățile 
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secretului profesional nu trebuie să aducă 
atingere obligației de informare a 
publicului larg în cazul în care există 
motive rezonabile să se suspecteze că 
anumite alimente sau furaje pot prezenta 
un risc pentru sănătate în conformitate cu 
articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 
178/2002. Obligația autorităților 
competente de a informa publicul larg în 
cazurile în care există motive rezonabile de 
a suspecta că un aliment sau furaj poate să 
prezinte un risc pentru sănătatea umană sau 
animală, în conformitate cu articolul 10 din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002, precum 
și dreptul persoanelor la protecția datelor 
cu caracter personal, prevăzut în Directiva 
95/46/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date16, 
nu ar trebui să fie afectate de prezentul 
regulament.

competente Obligația autorităților 
competente de a informa publicul larg în 
cazurile în care există motive rezonabile de 
a suspecta că un aliment sau furaj poate să 
prezinte un risc pentru sănătatea umană sau 
animală, în conformitate cu articolul 10 din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002, precum 
și dreptul persoanelor la protecția datelor 
cu caracter personal, prevăzut în Directiva 
95/46/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 24 octombrie 1995 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestor date16, 
nu ar trebui să fie afectate de prezentul 
regulament.

__________________ __________________
16 JO L 281, 23.11.1995, p. 31. 16 JO L 281, 23.11.1995, p. 31.

Or. de

Justificare

Publicul larg ar trebui să fie informat de autoritatea competentă în cazul unui risc la adresa 
sănătății publice sau a sănătății animale sau în cazul unei alte încălcări grave a normelor 
aplicabile. Informațiile publicate ar trebui adaptate la gravitatea neconformității, pentru a nu 
afecta întreprinderile în mod eronat sau pentru mai mult timp decât este necesar pentru 
remedierea situației.

Amendamentul 79
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 28
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Pentru a menține eficacitatea 
controalelor oficiale în ceea ce privește 
verificarea conformității, înainte de 
efectuarea controalelor nu ar trebui să se 
emită niciun avertisment, cu excepția 
cazului în care natura activităților de 
control oficial impune altfel (cum este, în 
special, cazul activităților de audit).

(28) Pentru a menține eficacitatea 
controalelor oficiale în ceea ce privește 
verificarea conformității, înainte de 
efectuarea controalelor nu ar trebui să se 
emită niciun avertisment cu privire la 
momentul controlului, cu excepția cazului 
în care natura activităților de control oficial 
impune altfel (cum este, în special, cazul 
activităților de audit).

Or. de

Justificare

Pentru pregătirea unui control oficial eficient, întreprinderile trebuie să aibă la dispoziție 
adesea anumite documente, care sunt solicitate anterior controlului de către autoritățile 
competente. Chiar dacă o astfel de înștiințare prealabilă nu poate fi evitată, momentul exact 
al controlului nu ar trebui totuși comunicat întreprinderii.

Amendamentul 80
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Autoritățile competente acționează în 
interesul operatorilor și al publicului larg 
asigurând în mod constant menținerea și 
protejarea standardelor înalte de protecție 
instituite prin legislația Uniunii privind 
lanțul agroalimentar, prin intermediul unor 
măsuri de asigurare a respectării legislației 
adecvate, precum și respectarea acestor 
norme la nivelul întregului lanț
agroalimentar prin intermediul controalelor 
oficiale. Prin urmare, autoritățile 
competente ar trebui să fie răspunzătoare în 
fața operatorilor și a publicului larg pentru 
eficiența și eficacitatea controalelor 

(32) Autoritățile competente acționează în 
interesul operatorilor și al publicului larg 
asigurând în mod constant menținerea și 
protejarea standardelor înalte de protecție 
instituite prin legislația Uniunii privind 
lanțul agroalimentar, prin intermediul unor 
măsuri de asigurare a respectării legislației 
adecvate, precum și respectarea acestor 
norme la nivelul întregului lanț
agroalimentar prin intermediul controalelor 
oficiale. Prin urmare, autoritățile 
competente ar trebui să fie răspunzătoare în 
fața operatorilor și a publicului larg pentru 
eficiența și eficacitatea controalelor 
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oficiale pe care le efectuează. Ele ar trebui 
să ofere acces la informațiile privind 
organizarea și desfășurarea controalelor 
oficiale și a altor activități oficiale și să 
publice periodic informații privind 
controalele oficiale și rezultatele acestora. 
De asemenea, sub rezerva anumitor 
condiții, autoritățile competente ar trebui să 
aibă dreptul de a publica sau de a pune la 
dispoziția publicului informații cu privire 
la rating-ul operatorilor individuali pe baza 
rezultatelor controalelor oficiale.

oficiale pe care le efectuează. Ele ar trebui 
să ofere acces la informațiile privind 
organizarea și desfășurarea controalelor 
oficiale și a altor activități oficiale și să 
publice periodic informații privind 
controalele oficiale și rezultatele acestora. 
De asemenea, sub rezerva anumitor 
condiții, autoritățile competente ar trebui să 
publice sau să pună la dispoziția
publicului informații cu privire la rating-ul 
operatorilor individuali pe baza rezultatelor 
controalelor oficiale.

Or. en

Amendamentul 81
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Pentru a facilita identificarea 
neconformităților și a eficientiza procesul 
de aplicare a măsurilor corective de către 
operatorul în cauză, rezultatele controalelor 
oficiale ar trebui să fie înregistrate într-un 
raport, iar o copie a acestuia să fie 
înmânată operatorului. În cazul în care 
controalele oficiale necesită prezența 
permanentă sau periodică a personalului 
autorităților competente pentru a 
monitoriza activitățile operatorului, 
întocmirea unui raport pentru fiecare 
inspecție sau vizită individuală la operator 
ar fi o măsură disproporționată. În astfel de 
cazuri, rapoartele ar trebui să fie întocmite 
cu o frecvență care să permită autorităților 
competente și operatorului să fie informați 
periodic cu privire la nivelul de 
conformitate și să fie notificați imediat cu 
privire la orice deficiențe identificate.

(34) Pentru a facilita identificarea 
neconformităților și a eficientiza procesul 
de aplicare a măsurilor corective de către 
operatorul în cauză, rezultatele controalelor 
oficiale în cadrul cărora s-au identificat 
încălcări ale normelor aplicabile ar trebui 
să fie înregistrate într-un raport. O copie a 
acestui raport este înmânată operatorului. 
În cazul în care controalele oficiale 
necesită prezența permanentă sau periodică 
a personalului autorităților competente 
pentru a monitoriza activitățile 
operatorului, întocmirea unui raport pentru 
fiecare inspecție sau vizită individuală la 
operator ar fi o măsură disproporționată. În 
astfel de cazuri, rapoartele ar trebui să fie 
întocmite cu o frecvență care să permită 
autorităților competente și operatorului să 
fie informați periodic cu privire la nivelul 
de conformitate și să fie notificați imediat 
cu privire la orice deficiențe identificate. 
De asemenea, în scopul reducerii poverii 
administrative, ar trebui să fie suficient ca 
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rezultatele controalelor oficiale de la 
punctele de inspecție la frontieră să fie 
incluse în documentul sanitar comun de 
intrare.

Or. de

Justificare

În conformitate cu articolul 10 din propunerea Comisiei, numărul total al controalelor, 
precum și rezultatele acestora, se publică pentru ca această statistică să ofere informații cu 
privire la controalele fără obiecții. În acest caz nu este necesară elaborarea de rapoarte 
suplimentare.

Amendamentul 82
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

(36) Prezentul regulament stabilește un 
singur cadru legislativ pentru organizarea 
controalelor oficiale în vederea verificării 
conformității cu normele privind lanțul 
agroalimentar în toate domeniile vizate de 
aceste norme. În unele dintre aceste 
domenii, legislația Uniunii prevede cerințe 
detaliate care trebuie respectate și care 
impun competențe speciale și mijloace 
specifice pentru efectuarea controalelor 
oficiale. În vederea evitării practicilor 
divergente de asigurare a aplicării 
normelor, care ar putea genera o protecție 
neuniformă a sănătății umane, animale și a 
plantelor, a bunăstării animalelor și, în 
relație cu OMG-urile și produsele de 
protecție a plantelor, a mediului, ar putea 
să perturbe funcționarea pieței interne de 
animale și mărfuri care intră sub incidența 
prezentului regulament și ar putea să 
denatureze concurența, Comisia ar trebui 
să fie în măsură să suplimenteze normele 
prevăzute în prezentul regulament prin 

(36) Prezentul regulament stabilește un 
cadru legislativ pentru organizarea 
controalelor oficiale în vederea verificării 
conformității cu normele privind lanțul 
agroalimentar în toate domeniile vizate de 
aceste norme. În unele dintre aceste 
domenii, legislația Uniunii prevede cerințe 
detaliate care trebuie respectate și care 
impun competențe speciale și mijloace 
specifice pentru efectuarea controalelor 
oficiale. În vederea evitării practicilor 
divergente de asigurare a aplicării 
normelor, care ar putea genera o protecție 
neuniformă a sănătății umane și animale, 
precum și a bunăstării animalelor, ar putea 
să perturbe funcționarea pieței interne de 
animale și mărfuri care intră sub incidența 
prezentului regulament și ar putea să 
denatureze concurența, Comisia ar trebui 
să fie în măsură să suplimenteze normele 
prevăzute în prezentul regulament prin 
adoptarea unor norme specifice privind
controalele oficiale, capabile să satisfacă 
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adoptarea unor norme specifice privind 
controalele oficiale, capabile să satisfacă 
nevoile de control din respectivele 
domenii. În particular, astfel de norme ar 
trebui să stabilească cerințe specifice 
pentru efectuarea controalelor oficiale și 
frecvențe minime pentru astfel de 
controale, măsuri specifice sau 
suplimentare față de cele prevăzute în 
prezentul regulament pe care autoritățile 
competente ar trebui să le adopte în cazuri 
de neconformitate, responsabilități și 
sarcini specifice ale autorităților 
competente în plus față de cele prevăzute 
în prezentul regulament și criterii specifice 
pentru declanșarea mecanismele de 
asistență administrativă prevăzute în 
prezentul regulament. În alte cazuri, astfel 
de norme suplimentare ar putea deveni 
necesare pentru a oferi un cadru mai 
detaliat pentru efectuarea controalelor 
oficiale asupra alimentelor și furajelor, 
pentru situațiile în care apar informații noi 
cu privire la riscurile pentru sănătatea 
umană sau animală sau, în relație cu 
OMG-urile și produsele de protecție a 
plantelor, pentru mediu, indicându-se 
faptul că, în absența unor specificații 
comune pentru efectuarea controalelor 
oficiale la nivelul tuturor statelor membre, 
controalele nu ar reuși să ofere nivelul 
preconizat de protecție împotriva acestor 
riscuri, astfel cum este prevăzut în 
legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar.

nevoile de control din respectivele 
domenii. În particular, astfel de norme ar 
trebui să stabilească cerințe specifice 
pentru efectuarea controalelor oficiale și 
frecvențe minime pentru astfel de 
controale, măsuri specifice sau 
suplimentare față de cele prevăzute în 
prezentul regulament pe care autoritățile 
competente ar trebui să le adopte în cazuri 
de neconformitate, responsabilități și 
sarcini specifice ale autorităților 
competente în plus față de cele prevăzute 
în prezentul regulament și criterii specifice 
pentru declanșarea mecanismele de 
asistență administrativă prevăzute în 
prezentul regulament. În alte cazuri, astfel 
de norme suplimentare ar putea deveni 
necesare pentru a oferi un cadru mai 
detaliat pentru efectuarea controalelor 
oficiale asupra alimentelor și furajelor, 
pentru situațiile în care apar informații noi 
cu privire la riscurile pentru sănătatea 
umană sau animală, indicându-se faptul că, 
în absența unor specificații comune pentru 
efectuarea controalelor oficiale la nivelul 
tuturor statelor membre, controalele nu ar 
reuși să ofere nivelul preconizat de 
protecție împotriva acestor riscuri, astfel 
cum este prevăzut în legislația Uniunii 
privind lanțul agroalimentar.

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. de

Justificare

Extinderea nu este necesară dată fiind separarea normelor sectoriale privind sănătatea 
plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor.
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Amendamentul 83
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Autoritățile competente ar trebui să fie 
în măsură să delege altor organisme o parte 
din sarcinile lor. Este necesar să se prevadă 
condiții corespunzătoare pentru a garanta 
menținerea imparțialității, calității și 
coerenței controalelor oficiale și a altor 
activități oficiale. În particular, organismul 
delegat ar trebui să fie acreditat în 
conformitate cu standardul ISO pentru 
efectuarea inspecțiilor.

(37) Autoritățile competente ar trebui să fie 
în măsură să delege altor organisme 
publice o parte din sarcinile lor. Este 
necesar să se prevadă condiții 
corespunzătoare pentru a garanta 
menținerea imparțialității, calității și 
coerenței controalelor oficiale și a altor 
activități oficiale. În particular, organismul 
delegat ar trebui să fie acreditat în 
conformitate cu standardul ISO pentru 
efectuarea inspecțiilor, ar trebui să evite 
orice conflict de interese și ar trebui să fie 
independent de orice operator care 
desfășoară activități în lanțul 
agroalimentar.

Or. en

Justificare

Este important ca cei care efectuează controalele oficiale să nu se afle în conflict de interese 
cu operatorii care fac obiectul controalelor oficiale sau al altor activități oficiale. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să se asigure că autoritățile competente și alte organisme 
delegate care au sarcina de a efectua controale oficiale sunt complet independente de 
operatorii din lanțul agroalimentar.

Amendamentul 84
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

(38) Pentru a asigura fiabilitatea și coerența 
controalelor oficiale și a altor activități 
oficiale în întreaga Uniune, metodele 

(38) Pentru a asigura fiabilitatea și coerența 
controalelor oficiale și a altor activități 
oficiale în întreaga Uniune, metodele 



AM\1013302RO.doc 25/127 PE526.075v01-00

RO

utilizate pentru eșantionare, pentru 
analizarea, testarea și diagnosticarea de 
laborator ar trebui să respecte standardele 
științifice actuale, să satisfacă nevoile de 
analizare, testare și diagnosticare specifice 
laboratorului în cauză și să ofere rezultate 
solide și fiabile ale analizelor, testelor și 
diagnosticărilor. Ar trebui să se prevadă 
norme clare care să ofere posibilitatea de a 
alege metoda care va fi utilizată atunci 
când există mai multe opțiuni disponibile 
din surse diferite, precum Organizația 
Internațională de Standardizare (ISO), 
Organizația Europeană și Mediteraneană 
pentru Protecția Plantelor (OEPP), 
Convenția internațională pentru protecția 
plantelor (CIPP), Organizația Mondială 
pentru Sănătatea Animalelor (OIE), 
Uniunea Europeană și laboratoarele 
naționale de referință sau normele 
naționale.

utilizate pentru eșantionare, pentru 
analizarea, testarea și diagnosticarea de 
laborator ar trebui să respecte standardele 
științifice actuale, să satisfacă nevoile de 
analizare, testare și diagnosticare specifice 
laboratorului în cauză și să ofere rezultate 
solide și fiabile ale analizelor, testelor și 
diagnosticărilor. Ar trebui să se prevadă 
norme clare care să ofere posibilitatea de a 
alege metoda care va fi utilizată atunci 
când există mai multe opțiuni disponibile 
din surse diferite, precum Organizația 
Internațională de Standardizare (ISO), 
Organizația Mondială pentru Sănătatea 
Animalelor (OIE), Uniunea Europeană și 
laboratoarele naționale de referință sau 
normele naționale.

Or. de

Justificare

Extinderea nu este necesară dată fiind separarea normelor sectoriale privind sănătatea 
plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Amendamentul 85
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Operatorii ale căror animale sau 
mărfuri sunt supuse eșantionării, analizării, 
testării sau diagnosticării în contextul 
controalelor oficiale ar trebui să aibă 
dreptul de a solicita o a doua expertiză, 
care să includă prelevarea unui al doilea 
eșantion în vederea efectuării unei 
contraanalize, a unui contratest sau în 

(39) Operatorii ale căror animale sau 
mărfuri sunt supuse eșantionării, analizării, 
testării sau diagnosticării în contextul 
controalelor oficiale ar trebui să aibă 
dreptul de a solicita o a doua expertiză, 
care să includă prelevarea unui al doilea 
eșantion în vederea efectuării unei 
contraanalize, a unui contratest sau în 
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vederea stabilirii unui contradiagnostic, cu 
excepția cazului în care prelevarea unui al 
doilea eșantion este imposibilă din punct 
de vedere tehnic sau lipsită de relevanță. 
Acesta ar fi cazul în special atunci când 
prevalența pericolului este deosebit de 
mică pentru animale sau mărfuri sau 
distribuția sa este deosebit de dispersată 
sau neregulată. Din acest motiv, CIPP 
respinge utilizarea contraeșantioanelor 
pentru evaluarea prezenței organismelor 
carantinabile în plante sau în produsele 
vegetale.

vederea stabilirii unui contradiagnostic, cu 
excepția cazului în care prelevarea unui al 
doilea eșantion este imposibilă din punct 
de vedere tehnic sau lipsită de relevanță. 
Acesta ar fi cazul în special atunci când 
prevalența pericolului este deosebit de 
mică pentru animale sau mărfuri sau 
distribuția sa este deosebit de dispersată 
sau neregulată.

Or. de

Justificare

Extinderea nu este necesară dată fiind separarea normelor sectoriale privind sănătatea 
plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Amendamentul 86
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 43

Textul propus de Comisie Amendamentul

(43) Pentru a asigura flexibilitatea și 
proporționalitatea abordării, în special în 
ceea ce privește laboratoarele active în 
domeniul sănătății animale sau a plantelor, 
ar trebui să se prevadă posibilitatea de 
adoptare a unor derogări menite să permită 
ca anumite laboratoare să nu fie acreditate 
pentru toate metodele pe care le folosesc. 
În plus, acreditarea unui laborator pentru 
toate metodele pe care ar trebui să le 
utilizeze în calitate de laborator oficial ar 
putea să nu fie disponibilă imediat în 
anumite cazuri în care ar trebui să se 
utilizeze metode noi sau modificate recent, 
precum și în cazuri de riscuri emergente 
sau în situații de urgență. Prin urmare, în 

(43) Pentru a asigura flexibilitatea și 
proporționalitatea abordării, în special în 
ceea ce privește laboratoarele active în 
domeniul sănătății animale, ar trebui să se 
prevadă posibilitatea de adoptare a unor 
derogări menite să permită ca anumite 
laboratoare să nu fie acreditate pentru toate 
metodele pe care le folosesc. În plus, 
acreditarea unui laborator pentru toate 
metodele pe care ar trebui să le utilizeze în 
calitate de laborator oficial ar putea să nu 
fie disponibilă imediat în anumite cazuri în 
care ar trebui să se utilizeze metode noi sau 
modificate recent, precum și în cazuri de 
riscuri emergente sau în situații de urgență. 
Prin urmare, în anumite condiții, ar trebui 
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anumite condiții, ar trebui să se permită 
laboratoarelor oficiale să efectueze analize, 
teste și diagnosticări pentru autoritățile 
competente înainte de obținerea acreditării 
relevante.

să se permită laboratoarelor oficiale să 
efectueze analize, teste și diagnosticări 
pentru autoritățile competente înainte de 
obținerea acreditării relevante.

Or. de

Justificare

Extinderea nu este necesară dată fiind separarea normelor sectoriale privind sănătatea 
plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Amendamentul 87
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 45

Textul propus de Comisie Amendamentul

(45) Având în vedere riscurile pe care 
anumite animale sau mărfuri le pot 
reprezenta pentru sănătatea umană, animală 
sau a plantelor, bunăstarea animalelor sau 
pentru mediu, ele ar trebui să fie supuse 
unor controale oficiale specifice care să fie 
efectuate la intrarea lor în Uniune. Normele 
actuale ale Uniunii prevăd obligația de 
efectuare a controalelor oficiale la 
frontierele Uniunii pentru a se verifica dacă 
standardele privind sănătatea umană, 
sănătatea animală și bunăstarea animalelor 
aplicabile animalelor, produselor de origine 
animală, materialelor germinative și 
subproduselor de origine animală sunt 
îndeplinite și dacă plantele și produsele 
vegetale respectă cerințele fitosanitare. De 
asemenea, anumite alte mărfuri pot face 
obiectul unor controale intensificate la 
intrarea în Uniune în cazul în care riscurile 
emergente sau cunoscute le justifică. În 
prezentul regulament ar trebui să fie 
prevăzute specificitățile unor astfel de 
controale, în prezent reglementate prin 

(45) Având în vedere riscurile pe care 
anumite animale sau mărfuri le pot 
reprezenta pentru sănătatea umană, animală 
sau pentru bunăstarea animalelor, ele ar 
trebui să fie supuse unor controale oficiale 
specifice care să fie efectuate la intrarea lor 
în Uniune. Normele actuale ale Uniunii 
prevăd obligația de efectuare a controalelor 
oficiale la frontierele Uniunii pentru a se 
verifica dacă standardele privind sănătatea 
umană, sănătatea animală și bunăstarea 
animalelor aplicabile animalelor, 
produselor de origine animală, materialelor 
germinative și subproduselor de origine 
animală sunt îndeplinite. De asemenea, 
anumite alte mărfuri pot face obiectul unor 
controale intensificate la intrarea în Uniune 
în cazul în care riscurile emergente sau 
cunoscute le justifică. În prezentul 
regulament ar trebui să fie prevăzute 
specificitățile unor astfel de controale, în 
prezent reglementate prin dispozițiile 
Directivei 97/78/CE a Consiliului din 18 
decembrie 1997 de stabilire a principiilor 



PE526.075v01-00 28/127 AM\1013302RO.doc

RO

dispozițiile Directivei 97/78/CE a 
Consiliului din 18 decembrie 1997 de 
stabilire a principiilor de bază ale 
organizării controalelor veterinare pentru 
produsele care provin din țări terțe și sunt 
introduse în Comunitate18, ale Directivei 
91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 
de stabilire a principiilor privind 
organizarea controalelor sanitar-veterinare 
ale animalelor provenite din țări terțe 
introduse în Comunitate și de modificare a 
Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 
90/675/CEE19, ale Directivei 2000/29/CE a 
Consiliului și ale Regulamentului (CE) nr. 
669/2009 al Comisiei de punere în aplicare 
a Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului în 
ceea ce privește controalele oficiale 
consolidate efectuate asupra importurilor 
de anumite produse de hrană pentru 
animale și alimentare de origine neanimală 
și de modificare a Deciziei 2006/504/CE20.

de bază ale organizării controalelor 
veterinare pentru produsele care provin din 
țări terțe și sunt introduse în Comunitate18, 
ale Directivei 91/496/CEE a Consiliului 
din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor 
privind organizarea controalelor sanitar-
veterinare ale animalelor provenite din țări 
terțe introduse în Comunitate și de 
modificare a Directivelor 89/662/CEE, 
90/425/CEE și 90/675/CEE19, ale 
Directivei 2000/29/CE a Consiliului și ale 
Regulamentului (CE) nr. 669/2009 al 
Comisiei de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului în 
ceea ce privește controalele oficiale 
consolidate efectuate asupra importurilor 
de anumite produse de hrană pentru 
animale și alimentare de origine neanimală 
și de modificare a Deciziei 2006/504/CE20.

__________________ __________________
18 JO L 24, 30.1.1998, p. 9. 18 JO L 24, 30.1.1998, p. 9.
19 JO L 268, 24.9.1991, p. 56. 19 JO L 268, 24.9.1991, p. 56.
20 JO L 194, 25.7.2009, p. 11. 20 JO L 194, 25.7.2009, p. 11.

Or. de

Justificare

Extinderea nu este necesară dată fiind separarea normelor sectoriale privind sănătatea 
plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Amendamentul 88
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) Statelor membre ar trebui să li se 
solicite să asigure disponibilitatea 

(54) Statelor membre ar trebui să li se 
solicite să asigure disponibilitatea 
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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 
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.

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.

Or. en
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Amendamentul 89
Horst Schnellhardt

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 a plantelor.
De asemenea, ar trebui să se perceapă taxe 
de la operatori pentru a compensa costurile 

(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 poată să perceapă taxe sau 
contribuții 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. De 
asemenea, ar trebui să se perceapă taxe sau 
contribuții de la operatori pentru a 
compensa costurile controalelor oficiale 
efectuate în vederea emiterii unui certificat 
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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.

sau atestat oficial și costurile controalelor 
oficiale efectuate de către autoritățile 
competente la punctele de inspecție la 
frontieră.

Or. de

Justificare

Adaptare la amendamentele aduse la capitolul VI privind finanțarea controalelor oficiale.

Amendamentul 90
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 55

Textul propus de Comisie Amendamentul

(55) Taxele ar trebui să acopere, fără să 
depășească, costurile suportate de către 
autoritățile competente pentru efectuarea 
controalelor oficiale. Aceste costuri ar 
trebui să fie calculate pe baza fiecărui 
control oficial individual sau pe baza 
tuturor controalelor oficiale efectuate într-
o anumită perioadă de timp. În cazul în 
care taxele sunt aplicate pe baza costului 
efectiv al controalele oficiale individuale,
operatorii cu antecedente bune de 
conformitate ar trebui să suporte taxe 
globale mai mici decât cei neconformi, 
întrucât primii ar trebui să facă obiectul 
unor controale oficiale mai rare. Pentru a 
promova respectarea legislației Uniunii de 
către toți operatorii, indiferent de metoda 
(bazată pe costurile efective sau pe o rată 
fixă) pe care statele membre o vor alege 
pentru calcularea taxelor, atunci când 
acestea sunt calculate pe baza costurilor 
totale suportate de autoritățile competente 
într-o anumită perioadă de timp și 
percepută de la toți operatorii indiferent 
dacă ei sunt supuși sau nu unui control 

(55) Taxele sau contribuțiile ar trebui să 
acopere, fără să depășească, costurile 
suportate de către autoritățile competente 
pentru efectuarea controalelor oficiale. 
Aceste costuri ar trebui să fie calculate pe 
baza controalelor oficiale efectuate într-o 
anumită perioadă de timp Operatorii cu 
antecedente bune de conformitate ar trebui 
să suporte taxe globale mai mici decât cei
neconformi, întrucât primii ar trebui să facă 
obiectul unor controale oficiale mai rare. 
Pentru a promova respectarea legislației 
Uniunii de către toți operatorii, indiferent 
de metoda de finanțare pe care statele 
membre o vor alege, taxele sau 
contribuțiile respective ar trebui să poată fi
calculate astfel încât să recompenseze 
operatorii cu antecedente constant bune de 
conformare la legislația Uniunii privind 
lanțul alimentar. Atunci când stabilesc 
taxele sau contribuțiile, statele membre ar 
trebui să ia în considerare situația 
specială a întreprinderii respective în ceea 
ce privește factorii săi de risc, 
performanța, metodele de producție și 
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oficial în timpul perioadei de referință, 
taxele respective ar trebui să fie calculate 
astfel încât să recompenseze operatorii cu 
antecedente constant bune de conformare 
la legislația Uniunii privind lanțul 
alimentar.

prelucrare, precum și poziția geografică.

Or. de

Justificare

Adaptare la amendamentele aduse la capitolul VI privind finanțarea controalelor oficiale.

Amendamentul 91
Julie Girling

Propunere de regulament
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) Ar trebui interzisă restituirea directă 
sau indirectă a taxelor percepute de către 
autoritățile competente, deoarece ea ar 
putea reprezenta un dezavantaj pentru 
operatorii care nu beneficiază de 
restituire și s-ar putea crea denaturări ale 
concurenței. Cu toate acestea, pentru a 
oferi sprijin microîntreprinderilor, acestea 
ar trebui să fie scutite de la plata taxelor 
colectate în conformitate cu prezentul 
regulament.

eliminat

Or. en

Amendamentul 92
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 56
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) Ar trebui interzisă restituirea directă 
sau indirectă a taxelor percepute de către 
autoritățile competente, deoarece ea ar 
putea reprezenta un dezavantaj pentru 
operatorii care nu beneficiază de restituire 
și s-ar putea crea denaturări ale 
concurenței. Cu toate acestea, pentru a 
oferi sprijin microîntreprinderilor, acestea 
ar trebui să fie scutite de la plata taxelor 
colectate în conformitate cu prezentul 
regulament.

(56) Ar trebui interzisă restituirea directă 
sau indirectă a taxelor percepute de către 
autoritățile competente, deoarece ea ar 
putea reprezenta un dezavantaj pentru 
operatorii care nu beneficiază de restituire 
și s-ar putea crea denaturări ale 
concurenței.

Or. en

Amendamentul 93
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Considerentul 56

Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) Ar trebui interzisă restituirea directă 
sau indirectă a taxelor percepute de către 
autoritățile competente, deoarece ea ar 
putea reprezenta un dezavantaj pentru 
operatorii care nu beneficiază de restituire 
și s-ar putea crea denaturări ale 
concurenței. Cu toate acestea, pentru a 
oferi sprijin microîntreprinderilor, acestea 
ar trebui să fie scutite de la plata taxelor 
colectate în conformitate cu prezentul 
regulament.

(56) Ar trebui interzisă restituirea directă 
sau indirectă a taxelor percepute de către 
autoritățile competente, deoarece ea ar 
putea reprezenta un dezavantaj pentru 
operatorii care nu beneficiază de restituire 
și s-ar putea crea denaturări ale 
concurenței.

Or. en

Amendamentul 94
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Considerentul 56
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(56) Ar trebui interzisă restituirea directă 
sau indirectă a taxelor percepute de către 
autoritățile competente, deoarece ea ar 
putea reprezenta un dezavantaj pentru 
operatorii care nu beneficiază de restituire 
și s-ar putea crea denaturări ale 
concurenței. Cu toate acestea, pentru a 
oferi sprijin microîntreprinderilor, acestea 
ar trebui să fie scutite de la plata taxelor 
colectate în conformitate cu prezentul 
regulament.

(56) Ar trebui interzisă restituirea directă 
sau indirectă a taxelor percepute de către 
autoritățile competente, deoarece ea ar 
putea reprezenta un dezavantaj pentru 
operatorii care nu beneficiază de restituire 
și s-ar putea crea denaturări ale 
concurenței. Pentru a oferi sprijin 
microîntreprinderilor, acestea ar trebui să 
fie scutite de la plata taxelor colectate în 
conformitate cu prezentul regulament. 
Totuși, definirea acestor întreprinderi în 
funcție de veniturile lor anuale în euro ar 
avea ca rezultat un număr mult mai mare 
de scutiri în unele state membre și ar 
putea reprezenta o sarcină financiară 
suplimentară pentru autoritățile naționale 
în statele membre cele mai sărace. Prin 
urmare, fiecare stat membru ar trebui să 
stabilească criteriile pentru scutirile 
aplicate microîntreprinderilor de pe 
teritoriul său.

Or. en

Amendamentul 95
Marusya Lyubcheva

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propus de Comisie Amendamentul

(60) Controalele și alte activități oficiale ar 
trebui să se bazeze pe metode de analizare, 
testare și diagnosticare care să 
îndeplinească standarde științifice actuale 
și să ofere rezultate solide, fiabile și 
comparabile în întreaga Uniune. Prin 
urmare, metodele utilizate de către 
laboratoarele oficiale, precum și calitatea și 
uniformitatea datelor generate de analize, 
teste și diagnosticări ar trebui să fie 
îmbunătățite în mod continuu. În acest 

(60) Controalele și alte activități oficiale ar 
trebui să se bazeze pe metode de analizare, 
testare și diagnosticare care să 
îndeplinească standarde științifice actuale 
și să ofere rezultate solide, fiabile și 
comparabile în întreaga Uniune. Prin 
urmare, metodele utilizate de către 
laboratoarele oficiale, precum și calitatea și 
uniformitatea datelor generate de analize, 
teste și diagnosticări ar trebui să fie 
îmbunătățite în mod continuu. În acest 
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scop, Comisia ar trebui să fie abilitată să 
desemneze laboratoare de referință ale 
Uniunii Europene și să se bazeze pe 
asistența experților din cadrul acestora în 
toate acele sectoare ale lanțului alimentar 
în care este nevoie de rezultate precise și 
fiabile ale analizelor, testelor și
diagnosticărilor. În particular, 
laboratoarele de referință ale Uniunii 
Europene ar trebui să asigure faptul că 
laboratoarelor naționale de referință și 
laboratoarelor oficiale li se furnizează 
informații actualizate cu privire la
metodele disponibile, să organizeze sau să 
participe activ la testările comparative între 
laboratoare și să ofere cursuri de formare 
pentru personalul laboratoarelor naționale 
de referință sau al laboratoarelor oficiale.

scop, Comisia ar trebui să fie abilitată să 
desemneze laboratoare de referință ale 
Uniunii Europene și, la nevoie, să se 
bazeze, dacă este cazul, pe avizul acestora 
în toate acele sectoare ale lanțului 
alimentar în care trebuie efectuate analize 
precise și fiabile în vederea testării și 
diagnosticării. În particular, laboratoarele 
de referință ale Uniunii Europene ar trebui 
să asigure faptul că laboratoarelor naționale 
de referință, acreditate conform normelor 
europene, și laboratoarelor oficiale li se 
furnizează informații actualizate, 
infrastructură și dotare tehnică pentru 
metodele disponibile, să organizeze sau să 
participe activ la testările comparative între 
laboratoare și să ofere cursuri de formare 
pentru armonizarea metodelor și pentru 
asigurarea unei interpretări unitare a 
rezultatelor laboratoarelor naționale de 
referință sau ale laboratoarelor oficiale.

Or. bg

Amendamentul 96
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Considerentul 60

Textul propuse de Comisie Amendamentul

(60) Controalele și alte activități oficiale ar 
trebui să se bazeze pe metode de analizare, 
testare și diagnosticare care să 
îndeplinească standarde științifice actuale 
și să ofere rezultate solide, fiabile și 
comparabile în întreaga Uniune. Prin 
urmare, metodele utilizate de către 
laboratoarele oficiale, precum și calitatea și 
uniformitatea datelor generate de analize, 
teste și diagnosticări ar trebui să fie 
îmbunătățite în mod continuu. În acest 
scop, Comisia ar trebui să fie abilitată să 
desemneze laboratoare de referință ale 
Uniunii Europene și să se bazeze pe 

(60) Controalele și alte activități oficiale ar 
trebui să se bazeze pe metode de analizare, 
testare și diagnosticare care să 
îndeplinească standarde științifice actuale 
și să ofere rezultate solide, fiabile și 
comparabile în întreaga Uniune. Prin 
urmare, metodele utilizate de către 
laboratoarele oficiale, precum și calitatea și 
uniformitatea datelor generate de analize, 
teste și diagnosticări ar trebui să fie 
îmbunătățite în mod continuu. În acest 
scop, Comisia ar trebui să fie abilitată să 
desemneze laboratoare de referință ale 
Uniunii Europene și să se bazeze pe 
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asistența experților din cadrul acestora în 
toate acele sectoare ale lanțului alimentar 
în care este nevoie de rezultate precise și 
fiabile ale analizelor, testelor și 
diagnosticărilor. În particular, laboratoarele 
de referință ale Uniunii Europene ar trebui 
să asigure faptul că laboratoarelor naționale 
de referință și laboratoarelor oficiale li se 
furnizează informații actualizate cu privire 
la metodele disponibile, să organizeze sau 
să participe activ la testările comparative 
între laboratoare și să ofere cursuri de 
formare pentru personalul laboratoarelor 
naționale de referință sau al laboratoarelor 
oficiale.

asistența experților din cadrul acestora în 
toate acele sectoare ale lanțului alimentar 
în care este nevoie de rezultate precise și 
fiabile ale analizelor, testelor și 
diagnosticărilor. În particular, laboratoarele 
de referință ale Uniunii Europene ar trebui 
să asigure faptul că laboratoarelor naționale 
de referință și laboratoarelor oficiale li se 
furnizează informații actualizate cu privire 
la metodele disponibile, să organizeze sau 
să participe activ la testările comparative 
între laboratoare și să ofere cursuri de 
formare pentru personalul laboratoarelor 
naționale de referință sau al laboratoarelor 
oficiale. Sarcinile vor fi atribuite 
laboratoarelor oficiale ale Uniunii 
Europene doar după ce se va verifica 
faptul că în cadrul Comisiei Europene nu 
există competențele științifice și tehnice 
adecvate pentru desfășurarea activităților 
atribuite laboratoarelor oficiale ale 
Uniunii Europene. Alegerea 
laboratoarelor oficiale ale Uniunii 
Europene va avea loc în urma unei 
proceduri publice de selecție.

Or. it

Justificare

Comisia Europeană dispune de centre de cercetare precum JRC, care pot avea un rol în 
identificarea de metode analitice și de teste de diagnosticare pentru controalele oficiale. 
Cofinanțarea națională solicitată pentru laboratoarele de referință a redus numărul 
candidaților. În vederea optimizării resurselor europene, se va apela la laboratoarele oficiale 
ale UE doar când aceste competențe nu există în cadrul Comisiei Europene.

Amendamentul 97
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Considerentul 60 a (nou)

Textul propuse de Comisie Amendamentul

(60a) Articolul 32 alineatul (1) din 
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Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și 
articolul 21 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 
încredințează laboratorului de referință al 
Uniunii Europene pentru alimentele și 
furajele modificate genetic și 
laboratorului de referință al Uniunii 
Europene pentru aditivii din furaje 
sarcini specifice în cadrul procedurii de 
autorizare a alimentelor sau a furajelor 
modificate genetic sau a aditivilor din 
furaje, care se referă în special la 
evaluarea și validarea metodei de 
detectare sau de analiză propuse de 
solicitant. Experiența ne arată că 
cunoștințele și competențele în materie de 
verificare, evaluare și validare a 
metodelor în contextul procedurilor de 
autorizare este crucială pentru asigurarea 
unei contribuții de înalt nivel și în pas cu 
ultimele evoluții în ceea ce privește 
eficiența controalelor oficiale. 
Laboratoarele desemnate în conformitate 
cu articolul 32 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 și cu 
articolul 21 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 ar 
trebui, prin urmare, să acționeze în 
calitate de laboratoare oficiale de 
referință ale Uniunii Europene în sensul 
prezentului regulament.

Or. it

Justificare

Se referă la o corectură a amendamentului 3 (proiectul de raport). În special, face trimitere 
la alineatul (1) și nu la alineatul (2) din articolul 21 al Regulamentului (CE) nr. 1831/2003. 
Laboratoarele desemnate în conformitate cu articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 1829/2003 și cu articolul 21 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 ar trebui 
să funcționeze ca laboratoare de referință și nu ca laboratoare oficiale așa cum este greșit 
prevăzut în amendamentul 3.

Amendamentul 98
Horst Schnellhardt
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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 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 
bunăstarea animalelor.

Or. de

Justificare

Extinderea nu este necesară dată fiind separarea normelor sectoriale privind sănătatea 
plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Amendamentul 99
Marit Paulsen

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 

(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 
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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.

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 
centrului de referință pentru bunăstarea 
animalelor ar trebui să reflecte experiența 
dobândită ca urmare a proiectului pilot 
„EUWelNet – Rețeaua europeană 
coordonată pentru bunăstarea 
animalelor”.

Or. en

Amendamentul 100
Martina Anderson

Propunere de regulament
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) În vederea realizării obiectivelor 
prezentului regulament și pentru a se 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne, asigurându-se astfel încrederea 
consumatorilor, ar trebui să fie urmărite în 
mod consecvent și eficient neconformările 
la legislația Uniunii privind lanțul 
alimentar care necesită acțiuni de asigurare 
a aplicării legislației în mai multe state 
membre. Sistemul rapid de alertă pentru 
alimente și furaje (RASFF) instituit prin 
articolul 50 din Regulamentul (CE) nr. 
178/2002 permite deja autorităților 
competente să facă schimb și să difuzeze 
rapid informații cu privire la riscurile grave 
directe sau indirecte pentru sănătatea 
umană determinate de alimente sau furaje 
sau cu privire la riscurile grave pentru 
sănătatea umană sau animală sau pentru 
mediu determinate de furaje, cu scopul de a 

(62) În vederea realizării obiectivelor 
prezentului regulament și pentru a se 
contribui la buna funcționare a pieței 
interne, asigurându-se astfel încrederea 
consumatorilor, ar trebui să fie urmărite în 
mod consecvent și eficient neconformările 
la legislația Uniunii privind lanțul 
alimentar care necesită acțiuni de asigurare 
a aplicării legislației în mai multe state 
membre. Sistemul rapid de alertă pentru 
alimente și furaje (RASFF) instituit prin 
articolul 50 din Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002 permite deja autorităților 
competente să facă schimb și să difuzeze 
rapid informații cu privire la riscurile grave 
directe sau indirecte pentru sănătatea 
umană determinate de alimente sau furaje 
sau cu privire la riscurile grave pentru 
sănătatea umană sau animală sau pentru 
mediu determinate de furaje sau în caz de 



PE526.075v01-00 40/127 AM\1013302RO.doc

RO

permite luarea unor măsuri rapide de 
contracarare a riscurilor respective. Totuși, 
deși acest instrument permite luarea de 
măsuri prompte în toate statele membre în 
cauză pentru contracararea anumitor riscuri 
grave la nivelul lanțului alimentar, el nu 
poate servi scopului de facilita asistența și 
cooperarea transfrontalieră între autoritățile 
competente astfel încât neconformitățile 
față de legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar care au o dimensiune 
transfrontalieră să fie urmărite eficient nu 
numai în statul membru în care 
neconformitatea este detectată pentru 
prima oară, ci și în statul membru din care 
este originară neconformitatea. În 
particular, asistența și cooperarea 
administrativă ar trebui să permită 
autorităților competente să facă schimb de 
informații, să detecteze, să investigheze și 
să ia măsuri eficiente și proporționale 
pentru urmărirea încălcărilor 
transfrontaliere ale normelor privind lanțul 
agroalimentar.

fraudă alimentară, cu scopul de a permite 
luarea unor măsuri rapide de contracarare a 
riscurilor respective. Totuși, deși acest 
instrument permite luarea de măsuri 
prompte în toate statele membre în cauză 
pentru contracararea anumitor riscuri grave 
la nivelul lanțului alimentar, el nu poate 
servi scopului de facilita asistența și 
cooperarea transfrontalieră între autoritățile 
competente astfel încât neconformitățile 
față de legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar care au o dimensiune 
transfrontalieră să fie urmărite eficient nu 
numai în statul membru în care 
neconformitatea este detectată pentru 
prima oară, ci și în statul membru din care 
este originară neconformitatea. În 
particular, asistența și cooperarea 
administrativă ar trebui să permită 
autorităților competente să facă schimb de 
informații, să detecteze, să investigheze și 
să ia măsuri eficiente și proporționale 
pentru urmărirea încălcărilor 
transfrontaliere ale normelor privind lanțul 
agroalimentar.

Or. en

Amendamentul 101
Martina Anderson

Propunere de regulament
Considerentul 64

Textul propus de Comisie Amendamentul

(64) Fiecare stat membru ar trebui să aibă 
obligația de a întocmi și actualiza periodic 
un plan de control național multianual 
(MANCP) care să vizeze toate domeniile 
reglementate prin legislația Uniunii 
privind lanțul agroalimentar și să cuprindă 
informații cu privire la structura și 
organizarea sistemului său de controale 
oficiale. Aceste MANCP-uri reprezintă 
instrumentul prin care fiecare stat membru 

(64) Fiecare stat membru ar trebui să aibă 
obligația de a întocmi și actualiza periodic 
planurile sectoriale specifice de control 
național multianual (MANCP) pentru 
fiecare domeniu reglementat prin 
legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar și să cuprindă informații cu 
privire la structura și organizarea 
sistemului său de controale oficiale. Aceste 
MANCP-uri reprezintă instrumentul prin 
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ar trebui să se asigure că efectuarea 
controalelor oficiale se realizează eficient 
și în funcție de riscuri, pe teritoriul propriu 
și de-a lungul întregului lanț agroalimentar, 
în conformitate cu prezentul regulament.

care fiecare stat membru ar trebui să se 
asigure că efectuarea controalelor oficiale 
se realizează eficient și în funcție de 
riscuri, pe teritoriul propriu și de-a lungul 
întregului lanț agroalimentar, în 
conformitate cu prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 102
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68) Animalele și mărfurile din țările terțe 
ar trebui să respecte aceleași cerințe care se 
aplică animalelor și mărfurilor din Uniune 
sau cerințele care sunt recunoscute ca fiind 
cel puțin echivalente în raport cu 
obiectivele urmărite prin normele Uniunii 
privind lanțul agroalimentar. Acest 
principiu este menționat la articolul 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002, care 
prevede obligația ca alimentele și furajele 
importate în Uniune să îndeplinească 
cerințele relevante ale legislației Uniunii 
referitoare la alimente sau cerințele 
considerate a fi cel puțin echivalente cu 
acestea. Cerințe specifice de aplicare a 
acestui principiu sunt prevăzute în normele 
Uniunii privind măsurile de protecție 
împotriva dăunătorilor plantelor care 
interzic intrarea în Uniune a anumitor 
dăunători care nu sunt prezenți (sau sunt 
prezenți într-o măsură limitată) în 
Uniune, în normele Uniunii de stabilire a 
cerințelor de sănătate animală care permit 
intrarea animalelor și a anumitor produse 
de origine animală în Uniune numai din 
țările terțe care sunt incluse într-o listă 
stabilită în acest scop și în normele Uniunii 
de organizare a controalelor oficiale pentru 
produsele de origine animală destinate 

(68) Animalele și mărfurile din țările terțe 
ar trebui să respecte aceleași cerințe care se 
aplică animalelor și mărfurilor din Uniune 
sau cerințele care sunt recunoscute ca fiind 
cel puțin echivalente în raport cu 
obiectivele urmărite prin normele Uniunii 
privind lanțul agroalimentar. Acest 
principiu este menționat la articolul 11 din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002, care 
prevede obligația ca alimentele și furajele 
importate în Uniune să îndeplinească 
cerințele relevante ale legislației Uniunii 
referitoare la alimente sau cerințele 
considerate a fi cel puțin echivalente cu 
acestea. Cerințe specifice de aplicare a 
acestui principiu sunt prevăzute în normele 
Uniunii de stabilire a cerințelor de sănătate 
animală care permit intrarea animalelor și a 
anumitor produse de origine animală în 
Uniune numai din țările terțe care sunt 
incluse într-o listă stabilită în acest scop și 
în normele Uniunii de organizare a 
controalelor oficiale pentru produsele de 
origine animală destinate consumului uman 
care prevăd, de asemenea, stabilirea unei 
liste cu țări terțe din care aceste produse 
pot intra în Uniune.
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consumului uman care prevăd, de 
asemenea, stabilirea unei liste cu țări terțe 
din care aceste produse pot intra în Uniune. 
În ceea ce privește materialul de 
reproducere a plantelor, există în 
funcțiune un sistem de echivalență prin 
care țările terțe din care poate fi importat 
materialul de reproducere a plantelor sunt 
autorizate și incluse în listă.

Or. de

Justificare

Extinderea nu este necesară dată fiind separarea normelor sectoriale privind sănătatea 
plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Amendamentul 103
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 69

Textul propus de Comisie Amendamentul

(69) Pentru a asigura respectarea de către 
animalele și mărfurile care intră în Uniune 
din țări terțe a tuturor cerințelor prevăzute 
în legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar sau a unor cerințe 
considerate a fi echivalente, în plus față de 
cerințele stabilite în normele Uniunii 
privind măsurile de protecție împotriva 
dăunătorilor plantelor, normele Uniunii de 
stabilire a cerințelor de sănătate animală, 
precum și normele Uniunii de stabilire a 
normelor specifice de igienă care se aplică 
alimentelor de origine animală, pentru a 
asigura respectarea cerințelor stabilite în 
legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar în legătură cu riscurile 
fitosanitare și veterinare, Comisia ar trebui 
să fie abilitată să stabilească condițiile de 
intrare a animalelor și a mărfurilor în 
Uniune, în măsura necesară pentru a se 

(69) Pentru a asigura respectarea de către 
animalele și mărfurile care intră în Uniune 
din țări terțe a tuturor cerințelor prevăzute 
în legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar sau a unor cerințe 
considerate a fi echivalente, în plus față de 
cerințele stabilite în normele Uniunii de 
stabilire a cerințelor de sănătate animală, 
precum și normele Uniunii de stabilire a 
normelor specifice de igienă care se aplică 
alimentelor de origine animală, pentru a 
asigura respectarea cerințelor stabilite în 
legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar în legătură cu riscurile 
veterinare, Comisia ar trebui să fie abilitată 
să stabilească condițiile de intrare a 
animalelor și a mărfurilor în Uniune, în 
măsura necesară pentru a se asigura că 
animalele și mărfurile respectă toate 
cerințele relevante ale legislației Uniunii 
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asigura că animalele și mărfurile respectă 
toate cerințele relevante ale legislației 
Uniunii privind lanțul agroalimentar sau 
cerințe echivalente. Aceste condiții ar 
trebui să se aplice animalelor sau 
mărfurilor sau categoriilor de animale sau 
de mărfuri din toate țările terțe sau din 
anumite țări terțe sau regiuni ale acestora.

privind lanțul agroalimentar sau cerințe 
echivalente. Aceste condiții ar trebui să se 
aplice animalelor sau mărfurilor sau 
categoriilor de animale sau de mărfuri din 
toate țările terțe sau din anumite țări terțe 
sau regiuni ale acestora.

Or. de

Justificare

Extinderea nu este necesară dată fiind separarea normelor sectoriale privind sănătatea 
plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Amendamentul 104
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Pentru ca efectuarea controalelor 
oficiale și a altor activități oficiale să fie 
eficiente este important ca autoritățile 
competente din statele membre, Comisia și, 
după caz, operatorii să poată face schimb 
în mod rapid și eficient de date și de 
informații referitoare la controalele oficiale 
sau la rezultatele acestora. Există mai 
multe sisteme de informații stabilite prin 
legislația Uniunii și gestionate de către 
Comisie care permit manipularea și 
gestionarea unor astfel de date și 
informații, la nivelul Uniunii, prin 
intermediul unor instrumente 
computerizate și bazate pe internet . Un 
sistem dedicat de înregistrare și trasare a 
rezultatelor controalelor oficiale este 
sistemul computerizat veterinar integrat 
(sistemul TRACES), instituit prin Decizia 
2003/24/CE a Comisiei din 30 decembrie 
2002 privind dezvoltarea unui sistem 

(73) Pentru ca efectuarea controalelor 
oficiale și a altor activități oficiale să fie 
eficiente este important ca autoritățile 
competente din statele membre, Comisia și, 
după caz, operatorii să poată face schimb 
în mod rapid și eficient de date și de 
informații referitoare la controalele oficiale 
sau la rezultatele acestora. Există mai 
multe sisteme de informații stabilite prin 
legislația Uniunii și gestionate de către 
Comisie care permit manipularea și 
gestionarea unor astfel de date și 
informații, la nivelul Uniunii, prin 
intermediul unor instrumente 
computerizate și bazate pe internet . Un 
sistem dedicat de înregistrare și trasare a 
rezultatelor controalelor oficiale este 
sistemul computerizat veterinar integrat 
(sistemul TRACES), instituit prin Decizia 
2003/24/CE a Comisiei din 30 decembrie 
2002 privind dezvoltarea unui sistem 
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informatic veterinar integrat21 și care în 
prezent este utilizat pentru gestionarea 
datelor și a informațiilor privind animalele, 
produsele de origine animală și controalele 
oficiale asupra acestora. Acest sistem ar 
trebui să fie actualizat astfel încât să 
permită utilizarea sa pentru toate mărfurile 
pentru care legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar stabilește cerințe specifice 
sau modalități de control oficial. De 
asemenea, există sisteme computerizate 
dedicate schimbului rapid de informații 
între statele membre și cu Comisia privind 
riscurile care pot apărea la nivelul lanțului 
alimentar sau sănătatea animală și a 
plantelor. Articolul 50 din Regulamentul 
(CE) nr. 178/2002 instituie RASFF,
articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul, data, titlul și, 
într-o notă de subsol, referința JO pentru 
Regulamentul privind sănătatea 
animalelor] instituie un sistem de notificare 
și raportare a măsurilor privind bolile 
incluse în liste, iar articolul 97 din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să 
inserați numărul, data, titlul și, într-o 
notă de subsol, referința JO pentru 
Regulamentul privind măsurile de 
protecție împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor] instituie un sistem 
de notificare și de raportare a prezenței 
dăunătorilor și de notificare a cazurilor 
de neconformitate. Toate aceste sisteme ar 
trebui să funcționeze într-un mod armonios 
și coerent, pe baza sinergiilor dintre 
diferitele sisteme existente, să evite 
suprapunerile, să simplifice operarea 
acestora și să le facă mai eficiente.

informatic veterinar integrat21 și care în 
prezent este utilizat pentru gestionarea 
datelor și a informațiilor privind animalele, 
produsele de origine animală și controalele 
oficiale asupra acestora. Acest sistem ar 
trebui să fie actualizat astfel încât să 
permită utilizarea sa pentru toate mărfurile 
pentru care legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar stabilește cerințe specifice 
sau modalități de control oficial. De 
asemenea, există sisteme computerizate 
dedicate schimbului rapid de informații 
între statele membre și cu Comisia privind 
riscurile care pot apărea la nivelul lanțului 
alimentar sau sănătatea animală. Articolul 
50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 
instituie RASFF și articolul 20 din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să 
inserați numărul, data, titlul și, într-o notă 
de subsol, referința JO pentru 
Regulamentul privind sănătatea 
animalelor] instituie un sistem de notificare 
și raportare a măsurilor privind bolile 
incluse în liste. Toate aceste sisteme ar 
trebui să funcționeze într-un mod armonios 
și coerent, pe baza sinergiilor dintre 
diferitele sisteme existente, să evite 
suprapunerile, să simplifice operarea 
acestora și să le facă mai eficiente.

__________________ __________________
21 JO L 8, 14.1.2003, p. 44. 21 JO L 8, 14.1.2003, p. 44.

Or. de
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Justificare

Extinderea nu este necesară dată fiind separarea normelor sectoriale privind sănătatea 
plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Amendamentul 105
Martina Anderson

Propunere de regulament
Considerentul 73

Textul propus de Comisie Amendamentul

(73) Pentru ca efectuarea controalelor 
oficiale și a altor activități oficiale să fie 
eficiente este important ca autoritățile 
competente din statele membre, Comisia și, 
după caz, operatorii să poată face schimb 
în mod rapid și eficient de date și de 
informații referitoare la controalele oficiale 
sau la rezultatele acestora. Există mai 
multe sisteme de informații stabilite prin 
legislația Uniunii și gestionate de către 
Comisie care permit manipularea și 
gestionarea unor astfel de date și 
informații, la nivelul Uniunii, prin 
intermediul unor instrumente 
computerizate și bazate pe internet . Un 
sistem dedicat de înregistrare și trasare a 
rezultatelor controalelor oficiale este 
sistemul computerizat veterinar integrat 
(sistemul TRACES), instituit prin Decizia 
2003/24/CE a Comisiei din 30 decembrie 
2002 privind dezvoltarea unui sistem 
informatic veterinar integrat și care în 
prezent este utilizat pentru gestionarea 
datelor și a informațiilor privind animalele, 
produsele de origine animală și controalele 
oficiale asupra acestora21. Acest sistem ar 
trebui să fie actualizat astfel încât să 
permită utilizarea sa pentru toate mărfurile 
pentru care legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar stabilește cerințe specifice 
sau modalități de control oficial. De 
asemenea, există sisteme computerizate 
dedicate schimbului rapid de informații 

(73) Pentru ca efectuarea controalelor 
oficiale și a altor activități oficiale să fie 
eficiente este important ca autoritățile 
competente din statele membre, Comisia și, 
după caz, operatorii să poată face schimb 
în mod rapid și eficient de date și de 
informații referitoare la controalele oficiale 
sau la rezultatele acestora. Există mai 
multe sisteme de informații stabilite prin 
legislația Uniunii și gestionate de către 
Comisie care permit manipularea și 
gestionarea unor astfel de date și 
informații, la nivelul Uniunii, prin 
intermediul unor instrumente 
computerizate și bazate pe internet . Un 
sistem dedicat de înregistrare și trasare a 
rezultatelor controalelor oficiale este 
sistemul computerizat veterinar integrat 
(sistemul TRACES), instituit prin 
Decizia 2003/24/CE a Comisiei din 
30 decembrie 2002 privind dezvoltarea 
unui sistem informatic veterinar integrat și 
care în prezent este utilizat pentru 
gestionarea datelor și a informațiilor 
privind animalele, produsele de origine 
animală și controalele oficiale asupra 
acestora21. Acest sistem ar trebui să fie 
actualizat și adaptat, astfel încât să permită 
utilizarea sa pentru toate mărfurile pentru 
care legislația Uniunii privind lanțul 
agroalimentar stabilește cerințe specifice 
sau modalități de control oficial. De 
asemenea, există sisteme computerizate 
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între statele membre și cu Comisia privind 
riscurile care pot apărea la nivelul lanțului 
alimentar sau sănătatea animală și a 
plantelor. Articolul 50 din Regulamentul 
(CE) nr. 178/2002 instituie RASFF, 
articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul, data, titlul și, 
într-o notă de subsol, referința JO pentru 
Regulamentul privind sănătatea 
animalelor] instituie un sistem de notificare 
și raportare a măsurilor privind bolile 
incluse în liste, iar articolul 97 din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să 
inserați numărul, data, titlul și, într-o notă 
de subsol, referința JO pentru 
Regulamentul privind măsurile de protecție 
împotriva organismelor dăunătoare 
plantelor] instituie un sistem de notificare 
și de raportare a prezenței dăunătorilor și 
de notificare a cazurilor de neconformitate. 
Toate aceste sisteme ar trebui să 
funcționeze într-un mod armonios și 
coerent, pe baza sinergiilor dintre diferitele 
sisteme existente, să evite suprapunerile, să 
simplifice operarea acestora și să le facă 
mai eficiente.

dedicate schimbului rapid de informații 
între statele membre și cu Comisia privind 
riscurile care pot apărea la nivelul lanțului 
alimentar sau sănătatea animală și a 
plantelor. Articolul 50 din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 instituie 
RASFF, articolul 20 din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să 
inserați numărul, data, titlul și, într-o notă 
de subsol, referința JO pentru 
Regulamentul privind sănătatea 
animalelor] instituie un sistem de notificare 
și raportare a măsurilor privind bolile 
incluse în liste și privind fraudele 
alimentare, iar articolul 97 din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să 
inserați numărul, data, titlul și, într-o notă 
de subsol, referința JO pentru 
Regulamentul privind măsurile de protecție 
împotriva organismelor dăunătoare 
plantelor] instituie un sistem de notificare 
și de raportare a prezenței dăunătorilor și 
de notificare a cazurilor de neconformitate. 
Toate aceste sisteme ar trebui să 
funcționeze într-un mod armonios și
coerent, pe baza sinergiilor dintre diferitele 
sisteme existente, să evite suprapunerile, să 
simplifice operarea acestora și să le facă 
mai eficiente.

__________________ __________________
21 JO L 8, 14.1.2003, p. 44. 21 JO L 8, 14.1.2003, p. 44.

Or. en

Amendamentul 106
Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 74 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(74a) Pentru a reduce la minimum 
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sarcinile administrative și costurile 
controalelor, precum și pentru a permite 
UE și statelor membre să comunice în 
mod eficient pe cale electronică în cadrul 
relațiilor comerciale cu țările terțe, este 
necesar ca, la schimbul de certificate 
electronice sau de alte date electronice, 
Comisia și autoritățile competente ale 
statelor membre să utilizeze un limbaj 
standardizat la nivel internațional, 
protocoale privind structura mesajelor și 
schimbul de mesaje pe baza orientărilor 
pentru certificarea electronică în limbajul 
de marcare extensibil standardizat 
(scheme XML) al Consorțiului World 
Wide Web (WC3), precum și mecanisme 
de schimb sigure între autoritățile 
competente, astfel cum este prevăzut de 
Centrul Organizației Națiunilor Unite 
pentru facilitarea comerțului și a 
tranzacțiilor electronice (ONU/CEFACT).

Or. en

Amendamentul 107
Esther de Lange

Propunere de regulament
Considerentul 77

Textul propus de Comisie Amendamentul

(77) Încălcările normelor ar trebui să facă 
obiectul unor sancțiuni eficiente, 
descurajatoare și proporționale, la nivel 
național, în întreaga Uniune. Pentru ca 
sancțiunile financiare aplicabile în cazul 
încălcării cu intenție să fie suficient de 
descurajatoare, ele ar trebui să fie stabilite 
la un nivel care să depășească avantajul
economic urmărit de făptuitor prin 
încălcare. De asemenea, statele membre 
vor avea obligația de a aplica sancțiuni 
penale și/sau administrative adecvate 
operatorilor care nu cooperează în cursul 

(77) Încălcările normelor ar trebui să facă 
obiectul unor sancțiuni eficiente, 
descurajatoare și proporționale, la nivel 
național, în întreaga Uniune. Pentru ca 
sancțiunile financiare aplicabile în cazul 
încălcării cu intenție să fie suficient de 
descurajatoare, ele ar trebui să fie stabilite 
la un nivel care să reprezinte cel puțin 
dublul avantajului economic urmărit de 
făptuitor prin încălcare. De asemenea, 
statele membre vor avea obligația de a 
aplica sancțiuni penale și/sau 
administrative adecvate operatorilor care 
nu cooperează în cursul unui control 
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unui control oficial. oficial.

Or. en

Amendamentul 108
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 77 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(77a) Este indicat să se ia în considerare 
nevoile țărilor în curs de dezvoltare și în 
special ale țărilor celor mai puțin 
dezvoltate și să le fie acordat sprijin 
pentru organizarea controalelor oficiale, 
astfel încât să poată îndeplini condițiile 
pentru introducerea de animale și mărfuri 
în UE.

Or. de

Justificare

Pe baza propunerii pentru articolul 128a (nou), în acord cu normele aplicabile în prezent.

Amendamentul 109
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 78

Textul propus de Comisie Amendamentul

(78) Prezentul regulament vizează domenii 
care sunt deja cuprinse în anumite acte în 
vigoare în prezent. Pentru a evita 
suprapunerile și a stabili un cadru legislativ 
coerent, următoarele acte ar trebui să fie 
abrogate și înlocuite cu normele 
prezentului regulament: Directiva nr. 
89/608/CEE a Consiliului din 21 noiembrie 

(78) Prezentul regulament vizează domenii 
care sunt deja cuprinse în anumite acte în 
vigoare în prezent. Pentru a evita 
suprapunerile și a stabili un cadru legislativ 
coerent, următoarele acte ar trebui să fie 
abrogate și înlocuite cu normele 
prezentului regulament: Directiva nr. 
89/608/CEE a Consiliului din 21 noiembrie 



AM\1013302RO.doc 49/127 PE526.075v01-00

RO

1989 privind asistența reciprocă pe care 
autoritățile administrative ale statelor 
membre și-o acordă și colaborarea dintre 
acestea și Comisie pentru a asigura punerea 
în aplicare a legislației în sectorul veterinar 
și zootehnic23; Directiva 89/662/CEE a 
Consiliului din 11 decembrie 1989 privind 
controlul veterinar în cadrul schimburilor 
intracomunitare în vederea realizării pieței 
interne24; Directiva 90/425/CEE a 
Consiliului din 26 iunie 1990 privind 
controalele veterinare și zootehnice 
aplicabile în schimburile intracomunitare 
cu anumite animale vii și produse în 
vederea realizării pieței interne25; Directiva 
91/496/CEE a Consiliului; Decizia 
92/438/CEE a Consiliului din 13 iulie 1992 
privind informatizarea procedurilor 
veterinare de import (proiect Shift), de 
modificare a Directivelor 90/675/CEE, 
91/496/CEE, 91/628/CEE și a Deciziei 
90/424/CEE și de abrogare a Deciziei 
88/192/CEE26; Directiva 96/23/CE a 
Consiliului; Directiva 96/93/CE a 
Consiliului din 17 decembrie 1996 privind 
certificarea animalelor și a produselor 
animaliere27; Directiva 97/78/CE a 
Consiliului; Regulamentul (CE) nr. 
882/2004; Directiva 97/78/CE a 
Consiliului; Regulamentul (CE) nr. 
882/2004; și Regulamentul (CE) nr. 
854/2004 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire 
a normelor specifice de organizare a 
controalelor oficiale privind produsele de 
origine animală destinate consumului 
uman28.

1989 privind asistența reciprocă pe care 
autoritățile administrative ale statelor 
membre și-o acordă și colaborarea dintre 
acestea și Comisie pentru a asigura punerea 
în aplicare a legislației în sectorul veterinar 
și zootehnic23; Directiva 89/662/CEE a 
Consiliului din 11 decembrie 1989 privind 
controlul veterinar în cadrul schimburilor 
intracomunitare în vederea realizării pieței 
interne24; Directiva 90/425/CEE a 
Consiliului din 26 iunie 1990 privind 
controalele veterinare și zootehnice 
aplicabile în schimburile intracomunitare 
cu anumite animale vii și produse în 
vederea realizării pieței interne25; 
Directiva 91/496/CEE a Consiliului; 
Decizia 92/438/CEE a Consiliului din 13 
iulie 1992 privind informatizarea 
procedurilor veterinare de import (proiect 
Shift), de modificare a Directivelor 
90/675/CEE, 91/496/CEE, 91/628/CEE și a 
Deciziei 90/424/CEE și de abrogare a 
Deciziei 88/192/CEE26; Directiva 
96/23/CE a Consiliului; Directiva 
96/93/CE a Consiliului din 17 decembrie 
1996 privind certificarea animalelor și a 
produselor animaliere27; Directiva 
97/78/CE a Consiliului; Regulamentul 
(CE) nr. 882/2004.

__________________ __________________
23 JO L 351, 21.12.1989, p. 34. 23 JO L 351, 21.12.1989, p. 34.
24 JO L 395, 30.12.1989, p. 13. 24 JO L 395, 30.12.1989, p. 13.
25 JO L 224, 18.8.1990, p. 29. 25 JO L 224, 18.8.1990, p. 29.
26 JO L 243, 25.8.1992, p. 27. 26 JO L 243, 25.8.1992, p. 27.
27 JO L 13, 16.1.1997, p. 28. 27 JO L 13, 16.1.1997, p. 28.
28 JO L 139, 30.4.2004, p. 206.
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Or. de

Justificare

Pentru o finanțare sigură a laboratoarelor de referință din UE, este necesară menținerea 
deciziei Consiliului. Prin abrogarea Regulamentului (CE) nr. 85/2004 se generează 
neclarități în ceea ce privește normele specifice de control privind igiena produselor animale, 
care nu sunt acoperite de prezenta propunere de regulament.

Amendamentul 110
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Considerentul 79

Textul propus de Comisie Amendamentul

(79) În vederea asigurării coerenței, este 
necesară și modificarea următoarelor acte: 
Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 mai 2001 de stabilire a unor 
reglementări pentru prevenirea, controlul și 
eradicarea anumitor forme transmisibile de 
encefalopatie spongiformă29; Regulamentul 
(CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 
decembrie 2004 privind protecția 
animalelor în timpul transportului și al 
operațiunilor conexe și de modificare a 
Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a 
Regulamentului (CE) nr. 1255/9730; 
Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 februarie 2005 privind conținuturile 
maxime aplicabile reziduurilor de pesticide 
din sau de pe produse alimentare și hrana 
de origine vegetală și animală pentru 
animale și de modificare a Directivei 
91/414/CEE31; Regulamentul (CE) nr. 
834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 
privind producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
2092/9132; Regulamentul (CE) nr. 
1069/2006; Regulamentul (CE) nr.
1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 

(79) În vederea asigurării coerenței, este 
necesară și modificarea următoarelor acte: 
Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 22 mai 2001 de stabilire a unor 
reglementări pentru prevenirea, controlul și 
eradicarea anumitor forme transmisibile de 
encefalopatie spongiformă29; Regulamentul 
(CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 
decembrie 2004 privind protecția 
animalelor în timpul transportului și al 
operațiunilor conexe și de modificare a 
Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a 
Regulamentului (CE) nr. 1255/9730; 
Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 februarie 2005 privind conținuturile 
maxime aplicabile reziduurilor de pesticide 
din sau de pe produse alimentare și hrana 
de origine vegetală și animală pentru 
animale și de modificare a Directivei 
91/414/CEE31; Regulamentul (CE) nr. 
834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 
privind producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
2092/9132; Regulamentul (CE) nr. 
1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 
2009 privind protecția animalelor în 
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2009 privind protecția animalelor în 
momentul uciderii33; Regulamentul (CE) 
nr. 1107/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 21 octombrie 2009 
privind introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare și de abrogare a Directivelor 
79/117/CEE și 91/414/CEE ale 
Consiliului34; Regulamentul (UE) nr. 
1151/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind 
sistemele din domeniul calității produselor 
agricole și alimentare35; Directiva 
98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 
privind protecția animalelor de fermă36; 
Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 
iulie 1999 de stabilire a standardelor 
minime pentru protecția găinilor 
ouătoare37; Regulamentul (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 septembrie 2003 privind 
produsele alimentare și furajele modificate 
genetic38; Regulamentul (CE) nr. 
1831/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 septembrie 2003 privind 
aditivii din hrana animalelor39; Directiva 
2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 
2007 de stabilire a normelor minime de 
protecție a puilor destinați producției de 
carne40; Directiva 2008/119/CE a 
Consiliului din 18 decembrie 2008 de 
stabilire a normelor minime privind 
protecția vițeilor41; Directiva 2008/120/CE 
a Consiliului din 18 decembrie 2008 de 
stabilire a normelor minime de protecție a 
porcilor42; Directiva 2009/128/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui 
cadru de acțiune comunitară în vederea 
utilizării durabile a pesticidelor43.

momentul uciderii33; Regulamentul (CE) 
nr. 1107/2009 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 21 octombrie 2009 
privind introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare și de abrogare a Directivelor 
79/117/CEE și 91/414/CEE ale 
Consiliului34; Regulamentul (UE) nr. 
1151/2012 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind 
sistemele din domeniul calității produselor 
agricole și alimentare35; Directiva 
98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 
privind protecția animalelor de fermă36; 
Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 
iulie 1999 de stabilire a standardelor 
minime pentru protecția găinilor 
ouătoare37; Regulamentul (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 septembrie 2003 privind 
produsele alimentare și furajele modificate 
genetic38; Regulamentul (CE) nr. 
1831/2003 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 septembrie 2003 privind 
aditivii din hrana animalelor39; Directiva 
2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 
2007 de stabilire a normelor minime de 
protecție a puilor destinați producției de 
carne40; Directiva 2008/119/CE a 
Consiliului din 18 decembrie 2008 de 
stabilire a normelor minime privind 
protecția vițeilor41; Directiva 2008/120/CE 
a Consiliului din 18 decembrie 2008 de 
stabilire a normelor minime de protecție a 
porcilor42; Directiva 2009/128/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui 
cadru de acțiune comunitară în vederea 
utilizării durabile a pesticidelor43.

__________________ __________________
29 JO L 147, 31.5.2001, p. 1. 29 JO L 147, 31.5.2001, p. 1.
30 JO L 3, 5.1.2005, p. 1. 30 JO L 3, 5.1.2005, p. 1.
31 JO L 70, 16.3.2005, p. 1. 31 JO L 70, 16.3.2005, p. 1.
32 JO L 189, 20.7.2007, p. 1. 32 JO L 189, 20.7.2007, p. 1.
33 JO L 303, 18.11.2009, p. 1. 33 JO L 303, 18.11.2009, p. 1.
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34 JO L 309, 24.11.2009, p. 1. 34 JO L 309, 24.11.2009, p. 1.
35 JO L 343, 14.12.2012, p. 1. 35 JO L 343, 14.12.2012, p. 1.
36 JO L 221, 8.8.1998, p. 23. 36 JO L 221, 8.8.1998, p. 23.
37 JO L 203, 3.8.1999, p. 53. 37 JO L 203, 3.8.1999, p. 53.
38 JO L 268, 18.10.2003, p. 1. 38 JO L 268, 18.10.2003, p. 1.
39 JO L 268, 18.10.2003, p. 29. 39 JO L 268, 18.10.2003, p. 29.
40 JO L 812, 12.7.2007, p. 19. 40 JO L 812, 12.7.2007, p. 19.
41 JO L 10, 15.1.2009, p. 7. 41 JO L 10, 15.1.2009, p. 7.
42 JO L 47, 18.2.2009, p. 5. 42 JO L 47, 18.2.2009, p. 5.
43 JO L 309, 24.11.2009, p. 71. 43 JO L 309, 24.11.2009, p. 71.

Or. de

Justificare

Pe baza propunerilor de modificare a articolului 17, ar trebui eliminată abrogarea 
Regulamentului privind subprodusele de origine animală.

Amendamentul 111
Martina Anderson

Propunere de regulament
Considerentul 81

Textul propus de Comisie Amendamentul

(81) În vederea modificării trimiterilor la 
standardele europene și pentru ca anexele 
II și III la prezentul regulament să țină 
seama de evoluțiile legislative, tehnice și 
științifice, precum și pentru completarea 
prezentului regulament cu norme specifice 
de reglementare a controalelor oficiale și a 
altor activități oficiale în domeniile vizate 
de acesta, inclusiv, inter alia, normele 
privind calificarea și formarea
personalului, responsabilitățile și sarcinile 
suplimentare ale autorităților competente, 
cazurile în care acreditarea laboratoarelor 
nu este necesară, anumite scutiri de la 
controalele oficiale la frontiere, criteriile 

(81) În vederea modificării trimiterilor la 
standardele europene și pentru ca 
anexele II și III la prezentul regulament să 
țină seama de evoluțiile legislative, tehnice 
și științifice, precum și pentru completarea 
prezentului regulament cu norme specifice 
de reglementare a controalelor oficiale și a 
altor activități oficiale în domeniile vizate 
de acesta, inclusiv, inter alia, normele 
privind calificarea personalului, 
responsabilitățile și sarcinile suplimentare 
ale autorităților competente, cazurile în 
care acreditarea laboratoarelor nu este 
necesară, anumite scutiri de la controalele 
oficiale la frontiere, criteriile care urmează 
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care urmează să fie utilizate pentru a stabili 
frecvența controalelor fizice și de 
identitate, stabilirea condițiilor care trebuie 
îndeplinite de anumite animale sau mărfuri 
care intră în Uniune din țări terțe, cerințele 
și sarcinile suplimentare ale laboratoarelor 
și centrelor de referință ale Uniunii 
Europene, cerințele suplimentare pentru 
laboratoarele naționale de referință, 
criteriile de clasificare a riscurilor și 
indicatorii de performanță pentru MANCP-
uri și, respectiv, planurile pentru situații de 
urgență privind alimentele și furajele 
prevăzute la articolul 55 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002, Comisiei 
ar trebui să i se delege competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Este deosebit de important ca, în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți. Atunci când pregătește 
și întocmește acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană 
către Parlamentul European și Consiliu a 
documentelor relevante, în timp util și în 
mod adecvat.

să fie utilizate pentru a stabili frecvența 
controalelor fizice și de identitate, 
stabilirea condițiilor care trebuie 
îndeplinite de anumite animale sau mărfuri 
care intră în Uniune din țări terțe, cerințele 
și sarcinile suplimentare ale laboratoarelor 
și centrelor de referință ale Uniunii 
Europene, cerințele suplimentare pentru 
laboratoarele naționale de referință, 
criteriile de clasificare a riscurilor și 
indicatorii de performanță pentru MANCP-
uri și, respectiv, planurile pentru situații de 
urgență privind alimentele și furajele 
prevăzute la articolul 55 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002, Comisiei 
ar trebui să i se delege competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Este deosebit de important ca, în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți. Atunci când pregătește 
și întocmește acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană 
către Parlamentul European și Consiliu a 
documentelor relevante, în timp util și în 
mod adecvat.

Or. en

Amendamentul 112
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Considerentul 81

Textul propus de Comisie Amendamentul

(81) În vederea modificării trimiterilor la 
standardele europene și pentru ca anexele 
II și III la prezentul regulament să țină 
seama de evoluțiile legislative, tehnice și 
științifice, precum și pentru completarea 
prezentului regulament cu norme specifice 
de reglementare a controalelor oficiale și a 
altor activități oficiale în domeniile vizate 

(81) În vederea modificării trimiterilor la 
standardele europene și pentru ca anexele 
II și III la prezentul regulament să țină 
seama de evoluțiile legislative, tehnice și 
științifice, precum și pentru completarea 
prezentului regulament cu norme specifice 
de reglementare a controalelor oficiale și a 
altor activități oficiale în domeniile vizate 
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de acesta, inclusiv, inter alia, normele 
privind calificarea și formarea 
personalului, responsabilitățile și sarcinile 
suplimentare ale autorităților competente, 
cazurile în care acreditarea laboratoarelor 
nu este necesară, anumite scutiri de la 
controalele oficiale la frontiere, criteriile 
care urmează să fie utilizate pentru a stabili 
frecvența controalelor fizice și de 
identitate, stabilirea condițiilor care trebuie 
îndeplinite de anumite animale sau mărfuri 
care intră în Uniune din țări terțe, cerințele 
și sarcinile suplimentare ale laboratoarelor 
și centrelor de referință ale Uniunii 
Europene, cerințele suplimentare pentru 
laboratoarele naționale de referință, 
criteriile de clasificare a riscurilor și 
indicatorii de performanță pentru MANCP-
uri și, respectiv, planurile pentru situații de 
urgență privind alimentele și furajele 
prevăzute la articolul 55 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002, Comisiei
ar trebui să i se delege competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Este deosebit de important ca, în 
timpul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experți. Atunci când pregătește 
și întocmește acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană 
către Parlamentul European și Consiliu a 
documentelor relevante, în timp util și în 
mod adecvat.

de acesta, inclusiv, inter alia, normele 
privind calificarea și formarea 
personalului, responsabilitățile și sarcinile 
suplimentare ale autorităților competente, 
cazurile în care acreditarea laboratoarelor 
nu este necesară, anumite scutiri de la 
controalele oficiale la frontiere, criteriile 
care urmează să fie utilizate pentru a stabili 
frecvența controalelor fizice și de 
identitate, stabilirea condițiilor care trebuie 
îndeplinite de anumite animale sau mărfuri 
care intră în Uniune din țări terțe, cerințele 
și sarcinile suplimentare ale laboratoarelor 
și centrelor de referință ale Uniunii 
Europene, cerințele suplimentare pentru 
laboratoarele naționale de referință, 
criteriile de clasificare a riscurilor și 
indicatorii de performanță pentru MANCP-
uri și, respectiv, planurile pentru situații de 
urgență privind alimentele și furajele 
prevăzute la articolul 55 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002, Comisiei 
i se poate delega în cazuri excepționale
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene. 
Este deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
întocmește acte delegate, Comisia ar trebui 
să asigure transmiterea simultană către 
Parlamentul European și Consiliu a 
documentelor relevante, în timp util și în 
mod adecvat.

Or. de

Amendamentul 113
Martina Anderson

Propunere de regulament
Considerentul 83
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(83) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de aplicare a prezentului 
regulament, care includ, inter alia, normele 
și modalitățile privind auditurile, formatul 
certificatelor și al altor documente, 
instituirea unor sisteme computerizate de 
gestionare a informațiilor, cooperarea
dintre operatori și autoritățile competente și 
dintre autoritățile competente, autoritățile 
vamale și alte autorități, metodele de 
prelevare de eșantioane, de analizare, 
testare și diagnosticare de laborator, 
precum și validarea și interpretarea, 
trasabilitatea, includerea în liste a 
produselor sau a mărfurilor care fac 
obiectul controalelor, precum și includerea 
în liste a țărilor sau regiunilor care pot 
exporta anumite animale și mărfuri în 
Uniune, notificarea prealabilă a 
transporturilor, schimburile de informații, 
punctele de inspecție la frontieră, izolarea 
și carantina, autorizarea controalelor 
anterioare exporturilor efectuate de către 
țările terțe, măsurile de limitare a unui risc 
sau de stopare a neconformităților grave și 
de amploare cu privire la anumite animale 
sau mărfuri care provin dintr-o țară terță 
sau o regiune a unei țări terțe, 
recunoașterea țărilor terțe sau a regiunilor 
care oferă garanții echivalente celor 
aplicate în Uniune și abrogarea acestei 
recunoașteri, activitățile de formare și
programele de schimb de personal între 
statele membre, Comisiei ar trebui să îi fie 
conferite competențe de executare. Aceste 
competențe ar trebui să fie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 
182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie44.

(83) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme de aplicare a prezentului 
regulament, care includ, inter alia, normele 
și modalitățile privind auditurile, formatul 
certificatelor și al altor documente, 
instituirea unor sisteme computerizate de 
gestionare a informațiilor, cooperarea 
dintre operatori și autoritățile competente și 
dintre autoritățile competente, autoritățile 
vamale și alte autorități, testarea și 
diagnosticarea, precum și validarea, 
trasabilitatea, includerea în liste a 
produselor sau a mărfurilor care fac 
obiectul controalelor, precum și includerea 
în liste a țărilor sau regiunilor care pot 
exporta anumite animale și mărfuri în 
Uniune, notificarea prealabilă a 
transporturilor, schimburile de informații, 
punctele de inspecție la frontieră, izolarea 
și carantina, măsurile de limitare a unui 
risc sau de stopare a neconformităților 
grave și de amploare cu privire la anumite 
animale sau mărfuri care provin dintr-o 
țară terță sau o regiune a unei țări terțe, 
recunoașterea țărilor terțe sau a regiunilor 
care oferă garanții echivalente celor 
aplicate în Uniune și abrogarea acestei 
recunoașteri, Comisiei ar trebui să îi fie 
conferite competențe de executare. Aceste 
competențe ar trebui să fie exercitate în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie44.

__________________ __________________
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Or. en

Amendamentul 114
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Considerentul 84

Textul propus de Comisie Amendamentul

(84) Întrucât obiectivul prezentului 
regulament, și anume acela de a asigura o 
abordare armonizată a controalelor 
oficiale și a altor activități oficiale 
efectuate în vederea asigurării aplicării 
normelor Uniunii privind lanțul 
agroalimentar, nu poate fi îndeplinit în 
mod satisfăcător de către statele membre 
și, prin urmare, având în vedere efectele 
sale, complexitatea sa, natura sa 
transfrontalieră și internațională, el poate 
fi îndeplinit mai bine la nivelul Uniunii, 
aceasta este în măsură să adopte măsuri, 
în conformitate cu principiul 
subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 
Tratatul privind Uniunea Europeană. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității enunțat la articolul 
respectiv, prezentul regulament nu 
depășește ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestui obiectiv,

eliminat

Or. de

Justificare

Întrucât autoritățile naționale sunt organizate diferit, aplicarea unui drept procesual 
armonizat nu pare să ducă la atingerea obiectivelor. În plus, nu legiuitorul verifică propriile 
sale acte juridice în raport cu criteriul proporționalității, aceasta ținând de jurisdicție.
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Amendamentul 115
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

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, a siguranței 
și a calității 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;

Or. en

Amendamentul 116
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

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, a siguranței 
și a salubrității 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;

Or. en
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Amendamentul 117
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera a

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, 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;

Or. es

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 118
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reglementarea diseminării deliberate 
în mediu și utilizarea restricționată a 
OMG-urilor;

eliminat

Or. de

Justificare

Aceste reglementări ar trebui operate în cadrul legislației specifice, având în vedere că ele nu 
coincid cu obiectivele normelor privind controlul produselor alimentare.
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Amendamentul 119
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reglementarea diseminării deliberate 
în mediu și utilizarea restricționată a 
OMG-urilor;

eliminat

Or. es

Justificare

Este vorba despre activități care în mod obișnuit nu au legătură cu legislația în materie de 
siguranță a lanțului alimentar și referitor la care evaluarea, aplicarea de măsuri și urmărirea 
riscurilor potențiale pentru sănătatea umană și animală, sănătatea plantelor și mediul 
înconjurător sunt deja menționate în legislația care reglementează acest domeniu.

Amendamentul 120
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reglementarea diseminării deliberate în 
mediu și utilizarea restricționată a OMG-
urilor;

(b) reglementarea diseminării deliberate în 
mediu a OMG-urilor;

Or. fr

Justificare

Utilizarea restricționată a OMG-urilor include utilizarea OMG-urilor în scopuri medicale și 
de cercetare, ceea ce este foarte departe de domeniul de aplicare a propunerii.
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Amendamentul 121
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) reglementarea diseminării deliberate în 
mediu și utilizarea restricționată a OMG-
urilor;

(b) reglementarea diseminării deliberate în 
mediu și utilizarea restricționată a 
produselor alimentare și a furajelor 
modificate genetic;

Or. en

Amendamentul 122
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) reglementarea furajelor și a siguranței 
furajelor, în toate etapele de producție, 
prelucrare și distribuție a furajelor, inclusiv 
norme care să garanteze practici corecte în 
domeniul comerțului și să protejeze 
interesele și informațiile consumatorilor;

(c) reglementarea furajelor și a siguranței 
furajelor, în toate etapele de producție, 
prelucrare și distribuție a furajelor, inclusiv 
norme care să garanteze practici corecte în 
domeniul comerțului și să protejeze 
sănătatea, interesele și informațiile 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 123
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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 
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către operatori a cerințelor cu privire la 
sănătatea animală;

Or. es

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 124
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) prevenirea și minimizarea riscurilor 
pentru sănătatea umană și animală 
determinate de subprodusele de origine 
animală și produsele derivate;

eliminat

Or. de

Justificare

În ceea ce privește subprodusele animale care nu sunt destinate consumului uman, 
Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 stabilește norme de igienă și control detaliate. Acest 
regulament ar trebui menținut.

Amendamentul 125
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) prevenirea și reducerea la minimum 
a rezistenței la antimicrobiene la animale 
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și la oameni, precum și în mediu;

Or. en

Justificare

Folosirea excesivă a medicamentelor de uz veterinar care conțin antibiotice a condus la 
creșterea nivelului de rezistență la antimicrobiene atât la animale, cât și la oameni în 
Europa. Această evoluție reprezintă un risc la adresa sănătății animale și umane, precum și 
pentru mediu, iar Uniunea ar trebui, prin urmare, să caute modalități pentru a reduce 
utilizarea unor astfel de medicamente de uz veterinar. De aceea, controalele oficiale ar trebui 
să vizeze, de asemenea, în mod explicit reducerea nivelului de rezistență la antimicrobiene.

Amendamentul 126
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) măsurile de protecție împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor;

eliminat

Or. de

Justificare

Aceste reglementări ar trebui operate în cadrul legislației specifice, având în vedere că ele nu 
coincid cu obiectivele normelor privind controlul produselor alimentare.

Amendamentul 127
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) măsurile de protecție împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor;

eliminat
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Or. de

Amendamentul 128
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) măsurile de protecție împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 129
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) măsurile de protecție împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor;

eliminat

Or. es

Justificare

Este vorba despre o extindere a domeniului de aplicare a reglementărilor fitosanitare, care 
nu fuseseră incluse în Regulamentul (CE) nr. 882/2004. Această extindere a domeniului de 
aplicare va necesita eforturi majore de adaptare a activității de control în anumite aspecte 
ale domeniului fitosanitar, al cărei impact trebuie evaluat în funcție de particularitățile 
sistemelor sale de control și analiză.

Amendamentul 130
Horst Schnellhardt

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

(h) producția, în vederea introducerii pe 
piață, precum și introducerea pe piață a 
materialului de reproducere a plantelor;

eliminat

Or. de

Justificare

Aceste reglementări ar trebui operate în cadrul legislației specifice, având în vedere că ele nu 
coincid cu obiectivele normelor privind controlul produselor alimentare.

Amendamentul 131
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) producția, în vederea introducerii pe 
piață, precum și introducerea pe piață a 
materialului de reproducere a plantelor;

eliminat

Or. de

Amendamentul 132
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) producția, în vederea introducerii pe 
piață, precum și introducerea pe piață a 
materialului de reproducere a plantelor;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 133
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) producția, în vederea introducerii pe 
piață, precum și introducerea pe piață a 
materialului de reproducere a plantelor;

eliminat

Or. es

Justificare

Este vorba despre o extindere a domeniului de aplicare a reglementărilor fitosanitare, care 
nu fuseseră incluse în Regulamentul (CE) nr. 882/2004. Această extindere a domeniului de 
aplicare va necesita eforturi majore de adaptare a activității de control în anumite aspecte 
ale domeniului fitosanitar, al cărei impact trebuie evaluat în funcție de particularitățile 
sistemelor sale de control și analiză.

Amendamentul 134
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) producția, în vederea introducerii pe 
piață, precum și introducerea pe piață a 
materialului de reproducere a plantelor;

(h) producția, în vederea introducerii pe 
piață, precum și introducerea pe piață a 
materialului de reproducere a plantelor, cu 
excepția materialului forestier de 
reproducere care face obiectul 
Directivei 1999/105/CE privind 
comercializarea materialului forestier de 
reproducere;

Or. en
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Justificare

Cadrul juridic existent pentru materialul forestier de reproducere este modern și funcțional. 
Includerea materialului forestier de reproducere în prezentul regulament ar avea drept 
consecință o legislație mai puțin flexibilă, mai puțin eficientă, complicată și costisitoare, care 
ar spori sarcina administrativă pentru proprietarii de păduri și pentru autorități, fără a 
aduce niciun fel de beneficii.

Amendamentul 135
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) producția, în vederea introducerii pe 
piață, precum și introducerea pe piață a 
materialului de reproducere a plantelor;

(h) producția, în vederea introducerii pe 
piață, precum și introducerea pe piață a 
materialului de reproducere a plantelor, cu 
excepția materialului forestier de 
reproducere care face obiectul 
Directivei 1999/105/CE;

Or. en

Justificare

Directiva 1999/105/CE a Consiliului privind comercializarea materialului forestier de 
reproducere (forest reproductive material – FRM), aflată actualmente în vigoare, care include 
controlul asupra FRM, funcționează bine. Includerea FRM în Regulamentul privind 
controalele oficiale ar spori în mod considerabil sarcina administrativă pentru operatori și 
autorități. În plus, avizul adoptat de Comitetul permanent forestier la 4 iulie 2012 indică 
faptul că FRM ar trebui să fie exclus din Regulamentul privind controalele oficiale și 
materialul de reproducere a plantelor.

Amendamentul 136
Horst Schnellhardt

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

(i) stabilirea unor cerințe privind 
introducerea pe piață și utilizarea 
produselor de protecție a plantelor și 
utilizarea sustenabilă a pesticidelor;

eliminat

Or. de

Justificare

Aceste reglementări ar trebui operate în cadrul legislației specifice, având în vedere că ele nu 
coincid cu obiectivele normelor privind controlul produselor alimentare.

Amendamentul 137
Astrid Lulling, Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) reglementarea producției ecologice și 
etichetarea produselor ecologice;

eliminat

Or. fr

Justificare

Controalele din domeniul agriculturii ecologice sunt foarte diferite de controalele din 
domeniul siguranței sanitare a alimentelor în sens larg. Într-adevăr, în acest sector, se 
controlează respectarea unui caiet de sarcini, axat în special pe reglementarea procesului de 
producție fără nicio referire la siguranța sanitară. Nu se justifică, așadar, includerea 
agriculturii ecologice în regulamentul de control orizontal.

Amendamentul 138
Astrid Lulling, Georges Bach

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

(k) utilizarea și etichetarea denumirilor de 
origine protejate, a indicațiilor geografice 
protejate și a specialităților tradiționale 
garantate.

eliminat

Or. fr

Justificare

Controalele din domeniul denumirilor de origine protejată sunt foarte diferite de controalele 
din domeniul siguranței sanitare a alimentelor în sens larg. Într-adevăr, în acest sector, se 
controlează respectarea unui caiet de sarcini, axat în special pe reglementarea procesului de 
producție fără nicio referire la siguranța sanitară. Nu se justifică, așadar, includerea 
denumirilor de origine protejată în regulamentul de control orizontal.

Amendamentul 139
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) reglementarea introducerii pe piață a 
medicamentelor veterinare și utilizarea 
acestora.

Or. fr

Justificare

Medicamentele veterinare și controalele aferente sunt în mod direct legate de sănătatea 
animală și de siguranța sanitară a alimentelor și trebuie să respecte aceleași norme, inclusiv 
în ceea ce privește controalele efectuate asupra autorităților competente de serviciile 
Comisiei.

Amendamentul 140
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. es

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, acest aspect nu 
este menționat explicit la articolul 1 și ar fi utilă includerea sa la acest articol pentru a se 
evita îndoielile privind domeniul de aplicare a regulamentului.

Amendamentul 141
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) care urmează să fie exportate în țări 
terțe.

eliminat

Or. es

Justificare

Exporturile ar trebui să fie excluse în mod clar din domeniul de aplicare a prezentului 
regulament, fiindcă exporturile nu afectează piața comună. De asemenea, conținutul 
anumitor articole ar putea reprezenta o depășire a competențelor, în conformitate cu 
principiul subsidiarității, drept pentru care acesta ar trebui să rămână la latitudinea fiecărui 
stat membru.

Amendamentul 142
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) normele prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 1234/2007;

(a) normele prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 1234/2007 referitoare la 
organizarea comună corespunzătoare a 
piețelor, printre altele a cotelor de 
producție, a contingentelor și a 
intervențiilor. Cu toate acestea, 
regulamentul respectiv se aplică în 
continuare în cazul controlului oficial al 
denumirilor de origine protejată și al 
indicațiilor geografice protejate din 
sectorul vinicol;

Or. es

Justificare

În Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 se reglementează controalele oficiale aplicabile 
denumirilor de origine protejată (DOP) și indicațiilor geografice protejate (IGP) din sectorul 
vinicol. Acest fapt nu se înțelege, deoarece tratamentul aplicat DOP și IGP ale vinurilor și 
produselor agricole și alimentare (Regulamentul 1151/2012) și, respectiv, băuturilor 
spirtoase (Regulamentul 110/08) nu poate fi comparat, nu este uniform și nu poate fi justificat 
din punct de vedere tehnic, drept pentru care nu este acceptabil.

Amendamentul 143
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. „control oficial” înseamnă orice formă 
de control efectuat de autoritățile 
competente în vederea verificării 
conformității cu:

1. „control oficial” înseamnă orice formă 
de control, inclusiv controlul cerințelor
pentru animale și mărfuri din state terțe și 
destinate exportului către state terțe, 
efectuat de autoritățile competente în 
vederea verificării conformității cu:

Or. pl
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Amendamentul 144
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prezentul regulament; eliminat

Or. es

Justificare

Având în vedere că articolele 5, 11 și 137 stabilesc mecanismele de control al respectării 
Regulamentului, nu este nevoie ca această mențiune să fie inclusă în definiții, în vederea 
plasării controlului operatorilor și a celui al autorităților competente la același nivel și cu 
aceleași condiții. Amendamentul propus este simplu, întrucât este suficientă eliminarea 
literelor (a) de la primul paragraf al articolului 2, fără ca esența Regulamentului să fie 
afectată în vreun fel.

Amendamentul 145
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) normele menționate la articolul 1 
alineatul (2), pentru a asigura aplicarea 
respectivelor norme;

(b) normele menționate la articolul 1 
alineatul (2), cu excepția literelor (d) 
și (g), pentru a asigura aplicarea 
respectivelor norme;

Or. en

Amendamentul 146
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera a
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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 
regulament și cu normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2);

(a) autoritățile centrale ale unui stat 
membru responsabile de organizarea și 
efectuarea controalelor oficiale și a altor 
activități oficiale, cum ar fi emiterea 
certificatelor sau a atestărilor, 
desemnarea laboratoarelor, schimbul de 
informații în sensul colaborării dintre 
autorități, precum și decizii privind 
măsurile necesare pentru eliminarea 
neconformităților, în conformitate cu 
prezentul regulament și cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2);

Or. de

Justificare

Este important să se sublinieze că autoritățile competente nu sunt responsabile doar de 
organizarea, ci și de efectuarea controalelor oficiale. În plus, este necesară cel puțin o 
ilustrare cu titlu de exemplu a sintagmei„alte activități oficiale”, pentru a oferi concretețe.

Amendamentul 147
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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 
regulament și cu normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2);

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

Or. es

Justificare

Formularea inițială a acestei definiții ar fi exclus executarea controalelor oficiale din sfera 
competențelor autorităților responsabile.
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Amendamentul 148
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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;

Or. es

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 149
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura că cei care efectuează controalele oficiale sunt independenți de 
operatorii care fac obiectul controalelor oficiale, sarcina de a efectua controalele oficiale sau 
alte activități oficiale ar trebui să fie atribuită exclusiv autorităților publice.

Amendamentul 150
Horst Schnellhardt
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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;

Or. de

Justificare

Pentru că în cazul animalelor de companie există alte norme de control, acestea ar trebui 
eliminate din definiție.

Amendamentul 151
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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], care fac 
obiectul aplicării uneia sau mai multor 
dispoziții prevăzute la articolul 1 alineatul
(2);

Or. es

Justificare

Domeniul aplicării acestui regulament privind controalele ar trebui să se limiteze la 
animalele vertebrate, în ceea ce privește bunăstarea animalelor.
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Amendamentul 152
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. „furaje modificate genetic” înseamnă 
furaje modificate genetic, astfel cum sunt 
definite la articolul 2 alineatul (7) din 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

Or. pl

Amendamentul 153
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9b. „organism modificat genetic destinat 
utilizării în furaje” înseamnă organismul 
modificat genetic destinat utilizării în 
furaje, astfel cum este definit la articolul 
2 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 
1829/2003;

Or. pl

Amendamentul 154
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 9 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9c. „fabricantul din sectorul hranei 
pentru animale” înseamnă fabricantul 
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care își desfășoară activitatea în sectorul 
hranei pentru animale, astfel cum este 
definit la articolul 3 litera (b) din 
Regulamentul (CE) nr. 183/2005;

Or. pl

Amendamentul 155
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „dăunători” înseamnă dăunători 
astfel cum sunt definiți la articolul 1 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul 
Regulamentului privind măsurile de 
protecție împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor];

eliminat

Or. de

Justificare

Definiția nu este necesară în prezentul regulament, dată fiind separarea normelor sectoriale 
privind sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a 
plantelor.

Amendamentul 156
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „dăunători” înseamnă dăunători 
astfel cum sunt definiți la articolul 1 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 

eliminat
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XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul 
Regulamentului privind măsurile de 
protecție împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor];

Or. de

Amendamentul 157
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „dăunători” înseamnă dăunători 
astfel cum sunt definiți la articolul 1 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul 
Regulamentului privind măsurile de 
protecție împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor];

eliminat

Or. en

Amendamentul 158
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „dăunători” înseamnă dăunători astfel 
cum sunt definiți la articolul 1 alineatul 
(1) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul 
Regulamentului privind măsurile de 
protecție împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor];

eliminat
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Or. es

Justificare

Se propune eliminarea acestui punct în conformitate cu amendamentul la articolul 1 
alineatul (2) litera (g).

Amendamentul 159
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „plante” înseamnă plante astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să 
inserați numărul Regulamentului privind 
măsurile de protecție împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor];

eliminat

Or. de

Justificare

Definiția nu este necesară în prezentul regulament, dată fiind separarea normelor sectoriale 
privind sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a 
plantelor.

Amendamentul 160
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „plante” înseamnă plante astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să 

eliminat
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inserați numărul Regulamentului privind 
măsurile de protecție împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor];

Or. de

Amendamentul 161
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „plante” înseamnă plante astfel cum 
sunt definite la articolul 2 punctul 1 din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să 
inserați numărul Regulamentului privind 
măsurile de protecție împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor];

eliminat

Or. en

Amendamentul 162
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „material de reproducere a plantelor” 
înseamnă materialul de reproducere a 
plantelor astfel cum este definit la 
articolul 3 punctul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru 
Publicații, vă rugăm să inserați numărul, 
data, titlul și, într-o notă de subsol, 
referința JO pentru Regulamentul privind 
producerea și punerea la dispoziție pe 
piață a materialului de reproducere a 
plantelor];

eliminat
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Or. de

Justificare

Definiția nu este necesară în prezentul regulament, dată fiind separarea normelor sectoriale 
privind sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a 
plantelor.

Amendamentul 163
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „material de reproducere a plantelor” 
înseamnă materialul de reproducere a 
plantelor astfel cum este definit la 
articolul 3 punctul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru 
Publicații, vă rugăm să inserați numărul, 
data, titlul și, într-o notă de subsol, 
referința JO pentru Regulamentul privind 
producerea și punerea la dispoziție pe 
piață a materialului de reproducere a 
plantelor];

eliminat

Or. de

Amendamentul 164
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „material de reproducere a plantelor” 
înseamnă materialul de reproducere a 
plantelor astfel cum este definit la 
articolul 3 punctul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru 

eliminat
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Publicații, vă rugăm să inserați numărul, 
data, titlul și, într-o notă de subsol, 
referința JO pentru Regulamentul privind 
producerea și punerea la dispoziție pe 
piață a materialului de reproducere a 
plantelor];

Or. en

Amendamentul 165
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. „material de reproducere a plantelor” 
înseamnă materialul de reproducere a 
plantelor astfel cum este definit la 
articolul 3 punctul 2 din Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru 
Publicații, vă rugăm să inserați numărul, 
data, titlul și, într-o notă de subsol, 
referința JO pentru Regulamentul privind 
producerea și punerea la dispoziție pe 
piață a materialului de reproducere a 
plantelor];

eliminat

Or. es

Justificare

Se propune eliminarea acestui punct în conformitate cu amendamentul la articolul 1 
alineatul (2) litera (h).

Amendamentul 166
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15
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Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „produse de protecție a plantelor” 
înseamnă produse de protecție a plantelor 
astfel cum sunt menționate la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
1107/2009;

eliminat

Or. de

Justificare

Definiția nu este necesară în prezentul regulament, dată fiind separarea normelor sectoriale 
privind sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a 
plantelor.

Amendamentul 167
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

15. „produse de protecție a plantelor” 
înseamnă produse de protecție a plantelor 
astfel cum sunt menționate la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
1107/2009;

15. „produse de protecție a plantelor” 
înseamnă produse de protecție a plantelor 
astfel cum sunt menționate la articolul 2 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 1107/2009, indiferent de dimensiunea 
ambalajului acestora;

Or. en

Amendamentul 168
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „specii străine” înseamnă o specie, 
subspecie sau un taxon inferior, introduse 

eliminat
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în afara zonei sale naturale de distribuție 
trecută sau prezentă și include orice parte, 
gameți, semințe, ouă sau propagule ale 
acestor specii, precum și orice hibrizi, 
soiuri sau rase, care ar putea supraviețui 
și ulterior s-ar putea reproduce;.

Or. de

Justificare

Definiția nu este necesară în prezentul regulament, dată fiind separarea normelor sectoriale 
privind sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a 
plantelor.

Amendamentul 169
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „specii străine” înseamnă o specie, 
subspecie sau un taxon inferior, introduse 
în afara zonei sale naturale de distribuție 
trecută sau prezentă și include orice parte, 
gameți, semințe, ouă sau propagule ale 
acestor specii, precum și orice hibrizi, 
soiuri sau rase, care ar putea supraviețui 
și ulterior s-ar putea reproduce;.

eliminat

Or. de

Amendamentul 170
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16
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Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „specii străine” înseamnă o specie, 
subspecie sau un taxon inferior, introduse 
în afara zonei sale naturale de distribuție 
trecută sau prezentă și include orice parte, 
gameți, semințe, ouă sau propagule ale 
acestor specii, precum și orice hibrizi, 
soiuri sau rase, care ar putea supraviețui 
și ulterior s-ar putea reproduce;.

eliminat

Or. en

Amendamentul 171
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

16. „specii străine” înseamnă o specie, 
subspecie sau un taxon inferior, introduse 
în afara zonei sale naturale de distribuție 
trecută sau prezentă și include orice parte, 
gameți, semințe, ouă sau propagule ale 
acestor specii, precum și orice hibrizi, 
soiuri sau rase, care ar putea supraviețui 
și ulterior s-ar putea reproduce;.

eliminat

Or. es

Justificare

Se propune eliminarea acestui punct în conformitate cu domeniul de aplicare definit la 
articolul 1.

Amendamentul 172
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „produse vegetale” înseamnă produse 
vegetale astfel cum sunt definite la 
articolul 2 punctul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru 
Publicații, vă rugăm să inserați numărul 
Regulamentului privind măsurile de 
protecție împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor];

eliminat

Or. de

Justificare

Definiția nu este necesară în prezentul regulament, dată fiind separarea normelor sectoriale 
privind sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor și produsele de protecție a 
plantelor.

Amendamentul 173
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „produse vegetale” înseamnă produse 
vegetale astfel cum sunt definite la 
articolul 2 punctul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru 
Publicații, vă rugăm să inserați numărul 
Regulamentului privind măsurile de 
protecție împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor];

eliminat

Or. de

Amendamentul 174
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. „produse vegetale” înseamnă produse 
vegetale astfel cum sunt definite la 
articolul 2 punctul (2) din Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru 
Publicații, vă rugăm să inserați numărul 
Regulamentului privind măsurile de 
protecție împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor];

eliminat

Or. en

Amendamentul 175
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

20. „alte obiecte” înseamnă alte obiecte 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul (4) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul 
Regulamentului privind măsurile de 
protecție împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor];

eliminat

Or. de

Amendamentul 176
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

20. „alte obiecte” înseamnă alte obiecte 
astfel cum sunt definite la articolul 2 
punctul (4) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul 
Regulamentului privind măsurile de 
protecție împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor];

eliminat

Or. en

Amendamentul 177
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice funcționar al autorităților 
competente autorizat de către acestea să 
semneze certificate oficiale;

(a) orice persoană fizică sau juridică 
recunoscută în mod oficial de autoritățile
competente și autorizată de către acestea 
să elibereze și să semneze certificate 
oficiale;

Or. es

Amendamentul 178
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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;
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Or. es

Amendamentul 179
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 24 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ale prezentului regulament; eliminat

Or. es

Justificare

Având în vedere că articolele 5, 11 și 137 stabilesc mecanismele de control al respectării 
Regulamentului, nu este nevoie ca această mențiune să fie inclusă în definiții, în vederea 
plasării controlului operatorilor și a celui al autorităților competente la același nivel și cu 
aceleași condiții.

Amendamentul 180
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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 sanitar” înseamnă orice 
sigiliu, marcă sau altă formă de atestare 
din afara domeniului sanitar, eliberată de 
către autoritățile competente sau sub 
supravegherea acestora și care asigură 
conformitatea cu una sau mai multe dintre 
cerințele prevăzute de normele menționate 
la articolul 1 alineatul (2);

Or. es
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Justificare

Este considerată necesară diferențierea atestatelor oficiale de acele atestate care sunt 
eliberate în domeniul sistemului sanitar fiindcă în cazul din urmă autoritatea competentă este 
singura autoritate îndreptățită să garanteze condițiile eliberării acestora.

Amendamentul 181
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 25 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

25a. „ștampilă sau atestat oficial” 
înseamnă acea marcă sau ștampilă 
stabilită de către autoritatea competentă 
pentru animale sau produse pentru a 
atesta că în momentul aplicării au fost 
efectuate controalele oficiale conform 
regulilor prevăzute la articolul 1 
alineatul (2).

Or. es

Justificare

Este necesară includerea acestei definiții întrucât din denumirea „atestat” nu reiese clar 
dacă este vorba despre o ștampilă, o marcă sanitară, o etichetă, un document etc.

Amendamentul 182
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 25 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

25b. „atestare sanitară” înseamnă o 
declarație sanitară emisă de către 
autoritatea competentă privind 
îndeplinirea cerințelor în urma 
controalelor oficiale în conformitate cu 
normele prevăzute la articolul 1 
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alineatul (2).

Or. es

Justificare

Se pare că pe parcursul textului termenul „atestat oficial” se folosește cu două sensuri 
diferite. Prin această definiție se clarifică și se face distincție între cei doi termeni diferiți.

Amendamentul 183
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

26. „operator” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care are una sau mai 
multe dintre obligațiile prevăzute în 
normele menționate la articolul 1 
alineatul (2), cu excepția autorităților 
competente și a altor organisme 
responsabile de controale oficiale și de alte 
activități oficiale;

26. „operator” înseamnă orice persoană 
fizică, juridică sau unitate de organizare 
fără personalitate juridică, care are una 
sau mai multe dintre obligațiile prevăzute 
în normele menționate la articolul 1 
alineatul (2), cu excepția autorităților 
competente și a altor organisme 
responsabile de controale oficiale și de alte 
activități oficiale;

Or. pl

Amendamentul 184
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

27. „transport” înseamnă un număr de 
animale sau o cantitate de mărfuri de 
același tip, din aceeași clasă sau având 
aceeași descriere, incluse în același 
certificat oficial, atestat oficial sau orice 
alt document, transportate cu același 

27. „transport” înseamnă un număr de 
animale din aceeași specie sau o cantitate 
de produse de același tip, incluse în același 
certificat sau document veterinar sau în 
alte documente prevăzute de lege, 
transportate cu același mijloc de transport 
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mijloc de transport și având aceeași 
origine; poate fi compus dintr-un singur 
sau mai multe loturi;

și care provin din aceeași țară terță sau 
din aceeași regiune a țării terțe;

Or. es

Justificare

Este vorba despre definiția actuală, prevăzută în reglementările corespunzătoare acestui 
sector (Directivele 97/78/CE și 91/496/CEE).

Amendamentul 185
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 186
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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;

Or. en
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Amendamentul 187
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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 măsurilor de precauție
utilizate pentru efectuarea acestor 
activități;

Or. en

Justificare

Certificarea agriculturii ecologice se bazează pe o abordare a proceselor. Este necesar să se 
sublinieze această particularitate, în scopul de a menține actualul sistem de control privind 
producția ecologică.

Amendamentul 188
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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.

Or. en

Amendamentul 189
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 28 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) documentelor justificative pentru 
elementele prevăzute la literele (a), (b) și 
(c).

Or. es

Justificare

O componentă foarte importantă a inspecțiilor constă în verificarea conformității 
documentelor cu normele existente.

Amendamentul 190
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de

Justificare

Menținerea în versiunea în limba germană a termenului utilizat până în prezent.

Amendamentul 191
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

30a. „monitorizare” înseamnă efectuarea 
unei serii planificate de observații și 
măsurători în scopul obținerii unei 
imagini a stării de conformitate cu 
legislația privind hrana pentru animale și 
alimentele, regulile referitoare la 
sănătatea și bunăstarea animalelor 
conform definiției de la articolul 2 
punctul 8 din Regulamentul (CE) 
nr. 882/2004;

Or. pl

Amendamentul 192
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 30 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

30b. „trasabilitate” înseamnă posibilitatea 
controlului circulației alimentelor, a 
furajelor, a animalelor de la care se obțin 
produse alimentare sau a substanțelor 
destinate încorporării sau care pot fi 
încorporate în alimente sau furaje în toate 
etapele producției, prelucrării și 
distribuției, conform definiției de la 
articolul 3 punctul 15 din Regulamentul 
(CE) nr. 178/2002;

Or. pl

Amendamentul 193
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 33
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Textul propus de Comisie Amendamentul

33. „pericol” înseamnă orice agent sau 
condiție cu potențialul de a avea un efect 
negativ asupra sănătății umane, animale 
sau a plantelor, asupra bunăstării 
animalelor sau asupra mediului;

33. „pericol” înseamnă orice agent sau 
condiție cu potențialul de a avea un efect 
negativ asupra sănătății umane sau
animale, asupra bunăstării animalelor sau 
asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 194
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 33

Textul propus de Comisie Amendamentul

33. „pericol” înseamnă orice agent sau 
condiție cu potențialul de a avea un efect 
negativ asupra sănătății umane, animale 
sau a plantelor, asupra bunăstării 
animalelor sau asupra mediului;

33. „pericol” înseamnă orice agent sau 
condiție cu potențialul de a avea un efect 
negativ asupra sănătății umane sau
animale, asupra bunăstării animalelor sau 
asupra mediului;

Or. es

Justificare

În conformitate cu propunerea de amendament la articolul 1 alineatul (2) litera (g) din 
propunerea de regulament.

Amendamentul 195
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

36. „punct de ieșire” înseamnă un punct de 
inspecție la frontieră sau orice alt loc 
desemnat de către un stat membru prin care 
animalele vizate de Regulamentul (CE) nr. 

36. „punct de ieșire” înseamnă un punct de 
inspecție la frontieră sau orice alt loc 
desemnat de către un stat membru prin care 
animalele vizate de Regulamentul (CE) nr. 
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1/2005 părăsesc teritoriul vamal al Uniunii; 1/2005 părăsesc teritoriul vamal al Uniunii 
și pentru expedierile de produse de 
origine animală în procedura de tranzit;

Or. pl

Amendamentul 196
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

38. „organism delegat” înseamnă un terț
căruia autoritățile competente i-au delegat 
sarcini specifice de control oficial;

38. „organism delegat” înseamnă un terț
independent căruia autoritățile competente 
i-au delegat sarcini specifice de control 
oficial;

Or. en

Justificare

Pentru a evita orice conflict de interese, îndeplinirea sarcinilor de control ar trebui să fie 
delegată doar terților care sunt complet independenți de operatorii care fac obiectul 
controalelor oficiale.

Amendamentul 197
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 38

Textul propus de Comisie Amendamentul

38. „organism delegat” înseamnă un terț
căruia autoritățile competente i-au delegat 
sarcini specifice de control oficial;

38. „organism delegat” înseamnă un terț
independent căruia autoritățile competente 
i-au delegat sarcini specifice de control 
oficial;

Or. en
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Amendamentul 198
Marusya Lyubcheva

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

39. „autoritate de control pentru produsele 
ecologice” înseamnă o organizație 
administrativă publică a unui stat membru 
căreia autoritățile competente i-au conferit, 
integral sau parțial, competențele lor 
privind punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 834/2007, 
inclusiv, după caz, autoritatea 
corespondentă dintr-o țară terță sau care 
funcționează într-o țară terță;

39. „autoritate de control pentru produsele 
ecologice” înseamnă o organizație 
administrativă publică a unui stat membru 
căreia autoritățile competente i-au conferit, 
integral sau parțial, competențele lor 
pentru supravegherea și controlul 
producției ecologice/biologice și a 
produselor acestora privind punerea în 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
834/2007, inclusiv, după caz, autoritatea 
corespondentă dintr-o țară terță sau care 
funcționează într-o țară terță;

Or. bg

Amendamentul 199
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

41. „screening” înseamnă o formă de 
control oficial realizată prin efectuarea unei 
serii planificate de observații sau 
măsurători în vederea obținerii unei 
imagini de ansamblu a stării de 
conformitate cu prezentul regulament și cu 
normele menționate la articolul 1 alineatul 
(2);

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de
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Justificare

Menținerea în versiunea în limba germană a termenului utilizat până în prezent.

Amendamentul 200
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 41

Textul propus de Comisie Amendamentul

41. „screening” înseamnă o formă de 
control oficial realizată prin efectuarea unei 
serii planificate de observații sau 
măsurători în vederea obținerii unei 
imagini de ansamblu a stării de 
conformitate cu prezentul regulament și cu 
normele menționate la articolul 1 alineatul 
(2);

41. „urmărire” înseamnă o formă de 
control oficial realizată prin efectuarea unei 
serii planificate de observații sau 
măsurători în vederea obținerii unei 
imagini de ansamblu a stării de 
conformitate cu prezentul regulament și cu 
normele menționate la articolul 1 
alineatul (2);

Or. es

Justificare

Aceste definiții transcriu în actuala propunere aproape în totalitate definițiile din 
Regulamentul 882/2004 privind controlul, respectiv supravegherea, drept pentru care acești 
termeni ar trebui să fie înlocuiți cu „urmărire” și „supraveghere”, asigurându-se coerența 
cu celelalte unități ale Uniunii (EFSA, Eurostat).

Amendamentul 201
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

42. „screening țintit” înseamnă o formă de 
control oficial care implică observarea 
unuia sau mai multor operatori sau a 
activităților acestora;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. de
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Justificare

În versiunea în limba germană pentru asigurarea coerenței cu formularea de la punctul 41.

Amendamentul 202
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

42. „screening țintit” înseamnă o formă de 
control oficial care implică observarea 
unuia sau mai multor operatori sau a 
activităților acestora;

42. „supraveghere” înseamnă o formă de 
control oficial care implică observarea 
unuia sau mai multor operatori sau a 
activităților acestora;

Or. es

Justificare

Aceste definiții transcriu în actuala propunere aproape în totalitate definițiile din 
Regulamentul 882/2004 privind controlul, respectiv supravegherea, drept pentru care acești 
termeni ar trebui să fie înlocuiți cu „urmărire” și „supraveghere”, asigurându-se coerența 
cu celelalte unități ale Uniunii (EFSA, Eurostat).

Amendamentul 203
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

44. „echivalență” sau „echivalent” 
înseamnă:

eliminat

(a) capacitatea diferitor sisteme sau 
măsuri de a îndeplini aceleași obiective;

(b) diferite sisteme sau măsuri capabile să 
îndeplinească aceleași obiective;

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; 
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considerentele ar trebui adaptate, de 
asemenea, în mod corespunzător.)

Or. en

Justificare

Potrivit opiniei mai multor persoane, există pericolul ca produse provenite din țări terțe să fie 
declarate „echivalente”, fără a respecta cu adevărat legislația UE. Introducerea acestei 
noțiuni în prezentul regulament ar face posibile utilizări abuzive imposibil de controlat (de 
exemplu, în ceea ce privește tratamentul aplicat carcaselor, utilizarea hormonilor în 
producția de carne etc.).

Amendamentul 204
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 44 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

44. „echivalență” sau „echivalent” 
înseamnă:

44. „echivalență” sau „echivalent” 
înseamnă sisteme care sunt în mare 
măsură identice și care îndeplinesc 
aceleași scopuri;

Or. en

Amendamentul 205
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 44 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) capacitatea diferitor sisteme sau 
măsuri de a îndeplini aceleași obiective;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 206
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 44 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) diferite sisteme sau măsuri capabile să 
îndeplinească aceleași obiective;

eliminat

Or. en

Amendamentul 207
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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);

Or. es

Justificare

Controlul atestatelor oficiale nu face parte din controlul documentelor, ci se efectuează în 
cadrul controlului identității.
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Amendamentul 208
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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;

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 209
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 48

Textul propus de Comisie Amendamentul

48. „control fizic” înseamnă un control 
asupra animalelor sau a mărfurilor și, după 
caz, verificări ale ambalajelor, ale 
mijloacelor de transport, ale etichetelor și 
ale temperaturii, prelevarea de eșantioane 
în vederea analizării, testării sau 
diagnosticării și orice alt control necesar 
pentru verificarea conformității cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2);

48. „control fizic” înseamnă un control 
asupra animalelor sau a mărfurilor ce poate 
include și verificări ale ambalajelor, ale 
mijloacelor de transport, ale etichetelor și 
ale temperaturii, precum și prelevarea de 
eșantioane în vederea analizării, testării sau 
diagnosticării și orice alt control necesar 
pentru verificarea conformității cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2);

Or. es
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Justificare

Se propune formularea unei definiții mai complete și mai coerente.

Amendamentul 210
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

49. „transbordare” înseamnă deplasarea 
mărfurilor supuse controalelor oficiale 
prevăzute la articolul 45 alineatul (1) care 
sosesc pe mare sau cu mijloace de transport 
aerian dintr-o țară terță, de pe o navă sau 
aeronavă, și transportarea acestora sub 
supraveghere vamală pe o altă navă sau 
aeronavă, în același port sau aeroport, în 
pregătirea continuării călătoriei;

49. „transbordare” înseamnă deplasarea 
mărfurilor care sosesc pe mare sau cu 
mijloace de transport aerian dintr-o țară 
terță, de pe o navă sau aeronavă, și 
transportarea acestora sub supraveghere 
vamală pe o altă navă sau aeronavă, în 
același port sau aeroport, în pregătirea 
continuării călătoriei;

Or. es

Justificare

Nu este adecvat să se efectueze controale asupra transporturilor aflate în tranzit către o țară 
terță.

Amendamentul 211
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 49

Textul propus de Comisie Amendamentul

49. „transbordare” înseamnă deplasarea 
mărfurilor supuse controalelor oficiale 
prevăzute la articolul 45 alineatul (1) care 
sosesc pe mare sau cu mijloace de transport 
aerian dintr-o țară terță, de pe o navă sau 
aeronavă, și transportarea acestora sub 
supraveghere vamală pe o altă navă sau 

49. „transbordare” înseamnă deplasarea 
mărfurilor sau animalelor supuse 
controalelor oficiale prevăzute la articolul 
45 alineatul (1) care sosesc pe mare sau cu 
mijloace de transport aerian dintr-o țară 
terță, de pe o navă sau aeronavă, și 
transportarea acestora sub supraveghere 
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aeronavă, în același port sau aeroport, în 
pregătirea continuării călătoriei;

vamală pe o altă navă sau aeronavă, în 
același port sau aeroport, în pregătirea 
continuării călătoriei;

Or. pl

Amendamentul 212
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 49 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

49a. „introducere” înseamnă introducerea 
mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii 
Europene, cu excepția mărfurilor 
transportate cu mijloace de transport care 
se limitează la traversarea apelor 
teritoriale sau a spațiului aerian al 
teritoriului vamal fără a face vreo escală 
pe acesta, care sunt destinate a fi 
importate în Uniunea Europeană sau 
într-o țară terță, fie în regim de tranzit, fie 
după depozitarea lor în UE;

Or. es

Justificare

Se propune păstrarea acestei definiții din Regulamentul 882/2004, pentru transporturile 
introduse în UE și care se află în tranzit sau care sunt depozitate în vederea vămuirii și care 
ar putea să nu fie importante, într-un final, în UE.

Amendamentul 213
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

53. „reținere oficială” înseamnă procedura 53. „reținere oficială” înseamnă procedura 
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prin care autoritățile competente se asigură 
că animalele și mărfurile care fac obiectul 
controalelor oficiale nu sunt deplasate sau 
alterate până la luarea unei decizii cu 
privire la destinația lor; include și 
depozitarea de către operatori sub 
supravegherea autorităților competente;

prin care autoritățile competente interzic 
sau limitează mutarea sau deplasarea și, 
după caz, comercializarea animalelor, a 
produselor sau a mărfurilor care fac 
obiectul controalelor oficiale în temeiul 
prezentului regulament, astfel încât 
acestea să nu fie deplasate, alterate sau 
comercializate până la luarea unei decizii 
cu privire la destinația lor; include și 
depozitarea de către operatori sub 
supravegherea autorităților competente sau 
de către înseși autoritățile; 

Or. es

Justificare

Se consideră că această formulare este mai clară și, prin urmare, mai adecvată.

Amendamentul 214
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 53

Textul propus de Comisie Amendamentul

53. „reținere oficială” înseamnă procedura 
prin care autoritățile competente se asigură 
că animalele și mărfurile care fac obiectul 
controalelor oficiale nu sunt deplasate sau 
alterate până la luarea unei decizii cu 
privire la destinația lor; această procedură 
include depozitarea de către operatori sub 
controlul autorităților competente;

53. „reținere oficială” înseamnă procedura 
prin care autoritățile competente se asigură 
că animalele și mărfurile care fac obiectul 
controalelor oficiale nu sunt deplasate sau 
alterate până la luarea unei decizii cu 
privire la destinația lor; această procedură 
include depozitarea de către operatori la
indicațiile și sub controlul autorităților 
competente;

Or. de

Amendamentul 215
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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;

56. „plan de control” înseamnă o descriere 
întocmită de autoritățile competente care 
conține informații privind structura și 
organizarea sistemului de control oficial;

Or. es

Justificare

Se păstrează definiția din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, întrucât este mai clară.

Amendamentul 216
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – 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.

Or. es

Justificare

În acord cu observația formulată la articolul 1 alineatul (2) litera (a).
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Amendamentul 217
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru fiecare dintre domeniile 
reglementate prin normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2), statele membre 
desemnează autoritatea sau autoritățile
competente cărora le conferă 
responsabilitatea de a efectua controale 
oficiale și alte activități oficiale.

(1) Pentru fiecare dintre domeniile 
reglementate prin normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2), statele membre 
dispun de o autoritate sau de autorități
competente, cărora le revine 
responsabilitatea de a planifica, organiza 
și, după caz, efectua controale oficiale.

Or. es

Justificare

Conceptul de „a conferi responsabilități” nu este clar, fiindcă un stat membru nu este efectiv 
o entitate; este necesar ca o autoritate competentă a statului membru să stabilească o 
asemenea măsură.

Amendamentul 218
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2). În cazul în care, pentru aceeași zonă, 
un stat membru conferă responsabilitatea 
de a efectua controale oficiale sau alte 
activități oficiale mai multor autorități 
competente, la nivel național, regional sau 
local, sau în cazul în care autoritățile 
competente desemnate în conformitate cu 
alineatul (1) pot transfera, în această 
calitate, responsabilități specifice privind 
controalele oficiale sau alte activități 
oficiale altor autorități publice, statul 

(2) În cazul în care, pentru aceeași zonă, un 
stat membru dispune de mai multe
autorități competente, la nivel național, 
regional sau local, sau în cazul în care 
autoritățile competente desemnate în 
conformitate cu alineatul (1) pot transfera, 
în această calitate, responsabilități specifice 
privind controalele oficiale altor autorități 
publice, se garantează:
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membru respectiv:

Or. es

Justificare

Un stat membru nu poate conferi responsabilități fiindcă nu îi este atribuită nicio sarcină. 
Prin urmare, responsabilitatea revine autorităților competente ale unui stat membru, nu 
statului membru în sine.

Amendamentul 219
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) instituie proceduri în vederea asigurării 
unei coordonări eficiente și eficace între 
toate autoritățile implicate, precum și a 
coerenței și a eficienței controalelor 
oficiale sau a altor activități oficiale pe 
teritoriul său;

(a) instituirea de proceduri în vederea 
asigurării unei coordonări eficiente și 
eficace între toate autoritățile implicate, 
precum și a coerenței și a eficienței 
controalelor oficiale sau a altor activități 
oficiale pe întreg teritoriul său;

Or. es

Amendamentul 220
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera a

Textul propuse de Comisie Amendamentul

(a) instituie proceduri în vederea asigurării 
unei coordonări eficiente și eficace între 
toate autoritățile implicate, precum și a 
coerenței și a eficienței controalelor 
oficiale sau a altor activități oficiale pe 
teritoriul său;

(a) instituie proceduri în vederea asigurării 
unei coordonări eficiente și eficace între 
toate autoritățile implicate, precum și a 
coerenței și a eficienței controalelor 
oficiale sau a altor activități oficiale pe 
teritoriul său, împiedicând, printre altele, 
ca întreprinderile să fie supuse aceluiași 
tip de control de către diferite autorități 
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competente în timpul unui an 
calendaristic;

Or. it

Amendamentul 221
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) desemnează o singură autoritate 
responsabilă pentru coordonarea 
cooperării și a contactelor cu Comisia și 
cu alte state membre în ceea ce privește 
controalele oficiale și alte activități 
oficiale efectuate în domeniul respectiv.

eliminat

Or. en

Justificare

În unele cazuri, cerința de a desemna o singură autoritate nu este cea mai practică soluție și 
ar distruge procedeele și sistemele de lucru. În unele țări, două autorități ar putea deține 
responsabilitate în ceea ce privește zona ecologică. Statele membre ar trebui totuși să aibă 
posibilitatea de a împărți sarcina privind punctele de contact între autorități, cu condiția ca 
acest lucru să se realizeze, desigur, într-un mod definit clar.

Amendamentul 222
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) desemnează o singură autoritate
responsabilă pentru coordonarea 
cooperării și a contactelor cu Comisia și cu 
alte state membre în ceea ce privește 
controalele oficiale și alte activități oficiale 

(b) desemnează o singură autoritate sau 
mai multe autorități pentru coordonarea 
cooperării și a contactelor cu Comisia și cu 
alte state membre în ceea ce privește 
controalele oficiale și alte activități oficiale 
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efectuate în domeniul respectiv. efectuate în domeniul respectiv.

Or. es

Justificare

O coordonare eficientă nu trebuie neapărat să aibă legătură cu cerința privind o singură 
autoritate responsabilă.

Amendamentul 223
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) desemnează o singură autoritate 
responsabilă pentru coordonarea cooperării 
și a contactelor cu Comisia și cu alte state 
membre în ceea ce privește controalele 
oficiale și alte activități oficiale efectuate 
în domeniul respectiv.

(b) desemnează o singură autoritate 
responsabilă pentru coordonarea cooperării 
și a contactelor cu Comisia și cu alte state 
membre în ceea ce privește controalele 
oficiale și alte activități oficiale efectuate 
în fiecare din sectoarele definite de statul 
membru, astfel încât să se includă toate 
domeniile menționate la articolul 1 
alineatul (2).

Or. fr

Justificare

Domeniile definite la articolul 1 alineatul (2) sunt foarte vaste [este cazul domeniului definit 
la alineatul (2) litera (a), care cuprinde atât siguranța alimentelor, cât și practicile corecte 
aferente]. Autoritățile franceze doresc să poată configura singure sectoarele pentru care 
trebuie să fie desemnată o autoritate unică.

Amendamentul 224
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – litera ba (nouă)
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Textul propuse 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; în acest registru sunt incluse 
controalele privind condiționalitatea 
prevăzute la titlul VI din Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru 
Publicații; vă rugăm să inserați numărul 
Regulamentului privind finanțarea, 
gestionarea și monitorizarea politicii 
comune agricole].

Or. it

Amendamentul 225
Marusya Lyubcheva

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente responsabile 
pentru verificarea conformității cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) litera 
(j) pot conferi sarcini specifice privind 
controlul oficial uneia sau multor autorități 
de control pentru produsele ecologice. În 
astfel de cazuri ele atribuie un număr de 
cod pentru fiecare dintre aceste autorități 
de control.

(3) Autoritățile competente responsabile 
pentru verificarea conformității cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) litera 
(j) pot conferi sarcini specifice privind 
controlul oficial uneia sau multor autorități 
de control pentru produsele 
ecologice/biologice și pentru producția 
ecologică/biologică. În astfel de cazuri ele 
atribuie un număr de cod pentru fiecare 
dintre aceste autorități de control.

Or. bg

Amendamentul 226
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) autorităților unice desemnate în 
conformitate cu alineatul (2) litera (b);

(b) autorităților desemnate în conformitate 
cu alineatul (2) litera (b);

Or. es

Justificare

Pentru a asigura coerența cu alineatul (1).

Amendamentul 227
Horst Schnellhardt

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, altele decât cele 
menționate la articolul 1 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Această reglementare nu este necesară în prezentul regulament, dată fiind separarea 
normelor sectoriale privind sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor și 
produsele de protecție a plantelor.

Amendamentul 228
Ewald Stadler
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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, altele decât cele 
menționate la articolul 1 alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 229
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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.

Or. es

Justificare

În conformitate cu domeniul de aplicare propus.

Amendamentul 230
Bart Staes
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în numele Grupului Verts/ALE

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, altele decât cele 
menționate la articolul 1 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 231
Christel Schaldemose

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

Or. en

Amendamentul 232
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6
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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

Or. en

Amendamentul 233
Julie Girling

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

Or. en

Justificare

Nu este necesară adoptarea de acte legislative atunci când se intenționează să se asigure 
comunicarea de bază între statele membre sau între statele membre și Comisie sau public.

Amendamentul 234
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
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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).

(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). 
Mijloacele prin care informațiile 
menționate la alineatul (4) sunt puse la 
dispoziția publicului includ, în orice caz, 
publicarea pe internet.

Or. en

Amendamentul 235
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispun de sisteme în vederea asigurării 
imparțialității, a calității și a coerenței
controalelor oficiale și ale altor activități 
oficiale la toate nivelurile;

(b) dispun de sisteme în vederea asigurării 
imparțialității, a calității și a îndeplinirii 
coerente a obiectivelor controalelor 
oficiale și ale altor activități oficiale la 
toate nivelurile;

Or. de

Justificare

Coerența controalelor în general nu poate fi realizată din cauza diferitelor condiții ale 
sectoarelor în cauză și ale sistemelor naționale de control. Ar trebui mai curând să se asigure 
faptul că prin controale se realizează în egală măsură obiectivele convenite.

Amendamentul 236
Glenis Willmott
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispun de sisteme în vederea asigurării 
imparțialității, a calității și a coerenței 
controalelor oficiale și ale altor activități 
oficiale la toate nivelurile;

(b) dispun de sisteme în vederea asigurării 
independenței, a calității și a coerenței 
controalelor oficiale și ale altor activități 
oficiale la toate nivelurile;

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura că nu există niciun conflict de interese, autoritățile competente sau 
organismele delegate care efectuează controale oficiale trebuie să fie complet independente 
de operatorii care fac obiectul acestor controale oficiale.

Amendamentul 237
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispun de sisteme în vederea asigurării 
imparțialității, a calității și a coerenței 
controalelor oficiale și ale altor activități 
oficiale la toate nivelurile;

(b) dispun de sisteme în vederea asigurării 
independenței, a calității și a coerenței 
controalelor oficiale și ale altor activități 
oficiale la toate nivelurile;

Or. en

Amendamentul 238
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

faptului că personalul care efectuează 
controale oficiale și alte activități oficiale 
este independent și nu este afectat de 
conflict de interese;

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura că nu există niciun conflict de interese, personalul care efectuează 
controalele oficiale și alte activități oficiale trebuie să fie complet independent de operatorii 
care fac obiectul acestor controale oficiale.

Amendamentul 239
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

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, nu 
are nicio legătură cu operatorul care face 
obiectul controlului pe care îl efectuează 
și nu depinde în niciun fel de operatorul 
în cauză;

Or. en

Amendamentul 240
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dețin sau au acces la un număr 
suficient de angajați cu calificări și 

(e) în conformitate cu obligațiile privind 
controlul care reies din articolul 1 
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experiență corespunzătoare, astfel încât 
controalele oficiale și alte activități oficiale 
să poată fi efectuate în mod eficient și 
eficace;

alineatele (1) și (2 ), dețin un număr 
adecvat de angajați cu calificări și 
experiență corespunzătoare, astfel încât 
controalele oficiale și alte activități oficiale 
să poată fi efectuate pe deplin în mod 
eficient și eficace;

Or. de

Justificare

Termenul „suficient” nu este destul de concret. Important este ca toate domeniile de control 
să aibă la dispoziție personalul necesar pentru ca toate controalele prevăzute și necesare să 
se poată derula fără obstacole. În ceea ce privește „accesul la angajați” există preocuparea 
că această formulare va permite includerea inspectorilor privați. Acest lucru subminează 
independența controalelor oficiale.

Amendamentul 241
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) dețin sau au acces la un număr suficient 
de angajați cu calificări și experiență 
corespunzătoare, astfel încât controalele 
oficiale și alte activități oficiale să poată fi 
efectuate în mod eficient și eficace;

(e) dețin sau au acces la un număr suficient 
de angajați independenți, cu calificări și 
experiență corespunzătoare, astfel încât 
controalele oficiale și alte activități oficiale 
să poată fi efectuate în mod eficient și 
eficace;

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura că nu există niciun conflict de interese, personalul care efectuează 
controalele oficiale sau alte activități oficiale trebuie să fie complet independent de operatorii 
care fac obiectul acestor controale oficiale.

Amendamentul 242
Glenis Willmott
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) sunt funcționari angajați de 
autoritatea competentă sau de un 
organism public independent delegat de 
autoritatea competentă să efectueze 
controale oficiale sau alte activități 
oficiale;

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura că nu există niciun conflict de interese, personalul care efectuează 
controalele oficiale sau alte activități oficiale trebuie să fie complet independent de operatorii 
care fac obiectul acestor controale oficiale.

Amendamentul 243
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) dau dovadă de diligența necesară și 
de prudență în efectuarea controalelor ce 
presupun manevrarea produselor 
alimentare aflate în tranzit pentru a 
preveni deteriorarea calității produselor 
alimentare;

Or. en

Amendamentul 244
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente elaborează și 
implementează programe de formare 
pentru a se asigura că personalul care 
efectuează controale oficiale și activități 
oficiale beneficiază de programele de 
formare menționate la literele (a), (b) și (c).

Autoritățile competente elaborează și 
implementează programe de formare 
pentru a se asigura că personalul care 
efectuează controale oficiale și alte 
activități oficiale beneficiază de 
programele de formare menționate la 
literele (a), (b) și (c).

Or. pl

Amendamentul 245
Horst Schnellhardt

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 
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).

eliminat

Or. de

Justificare

Normele privind calificarea și formarea riscă să interfereze cu regulamentele privind 
formarea profesională etc., încălcând astfel principiul subsidiarității. Anexa II la prezentul 
regulament enumeră oricum domeniile care trebuie avute în vedere la formarea personalului.
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Amendamentul 246
Christel Schaldemose

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 
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).

eliminat

Or. en

Amendamentul 247
Anna Rosbach

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 
139 cu privire la normele vizând 
calificarea specifică și cerințele de 
formare ale personalului, având în vedere 
cunoștințele științifice și tehnice necesare 

eliminat
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efectuării controalelor oficiale și altor 
activități oficiale în fiecare din domeniile 
menționate la articolul 1 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Este necesar ca personalul să dețină calificările, competențele și cunoștințele necesare. Cu 
toate acestea, astfel cum se prevede la articolul 4 alineatele (1) și (2), statele membre și 
autoritățile lor competente au obligația de a asigura acest lucru și, prin urmare, acest alineat 
este inutil.

Amendamentul 248
Julie Girling

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 
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).

eliminat

Or. en

Justificare

Calificările specifice ale personalului și cerințele de formare necesare pentru efectuarea 
controalelor oficiale ar trebui să țină de puterea de apreciere și de competența statelor 
membre.
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Amendamentul 249
Martina Anderson

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 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).

(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 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), ținând seama de 
faptul că aceste acte delegate ar trebui să 
fie adaptate în funcție de particularitățile 
fiecărui stat membru.

Or. en

Amendamentul 250
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care, în cadrul serviciilor
unei autorități competente, mai multe 
unități sunt abilitate să efectueze controale 
oficiale sau alte activități oficiale, se 
asigură o coordonare și o cooperare 
eficiente și eficace între diferitele unități.

(4) În cazul în care, în cadrul activităților 
desfășurate de autoritatea competentă, 
mai multe unități sunt abilitate să efectueze 
controale oficiale sau alte activități 
oficiale, se asigură o coordonare și o 
cooperare eficiente și eficace între 
diferitele unități.

Or. pl
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Amendamentul 251
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La cerere, autoritățile competente pun 
la dispoziția Comisiei rezultatele 
auditurilor menționate la alineatul (1).

(2) La cerere și în condiții justificate,
autoritățile competente pun la dispoziția 
Comisiei rezultatele auditurilor menționate 
la alineatul (1).

Or. es

Justificare

Comisia trebuie să justifice motivul pentru care solicită aceste informații, pentru a evita 
solicitările nejustificate de informații adresate statelor membre.

Amendamentul 252
Christel Schaldemose

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

Or. en

Amendamentul 253
Horst Schnellhardt
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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).

(3) Comisia poate stabili, prin acte de 
punere în aplicare, orientări 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).

Or. de

Justificare

În multe state membre există deja sisteme de audit funcționale. Nu sunt necesare norme 
detaliate, care pot genera eforturi semnificative de costuri și personal. Dacă este necesar, 
statele membre pot fi sprijinite de exemplu prin elaborarea de orientări.

Amendamentul 254
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 6 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deciziile autorităților competente cu 
privire la persoanele fizice și juridice

Deciziile autorităților competente cu 
privire la operatori

Or. pl

Amendamentul 255
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deciziile cu privire la persoanele fizice 
sau juridice luate de autoritățile 

Deciziile cu privire la operatori luate de
autoritățile competente în conformitate cu 
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competente în conformitate cu articolul 53, 
cu articolul 64 alineatele (3) și (5), cu 
articolul 65, cu articolul 134 alineatul (2) și 
cu articolul 135 alineatele (1) și (2) fac 
obiectul dreptului acestor persoane de a 
recurge la căi de atac împotriva lor, în 
conformitate cu legislația națională.

articolul 53, cu articolul 64 alineatele (3) și 
(5), cu articolul 65, cu articolul 134 
alineatul (2) și cu articolul 135 alineatele 
(1) și (2) fac obiectul dreptului acestor 
persoane de a recurge la căi de atac 
împotriva lor, în conformitate cu legislația 
națională.

Or. pl


