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Amendamentul 256
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligații de confidențialitate ce revin 
personalului autorităților competente

Divulgarea de informații de către 
autoritățile competente

Or. de

Amendamentul 257
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 7 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obligații de confidențialitate ce revin 
personalului autorităților competente

Obligații de confidențialitate ce revin 
personalului aflat în serviciul autorităților 
competente

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 258
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente solicită 
membrilor personalului propriu să nu 
divulge informațiile obținute în cadrul 

(1) Autoritățile competente solicită 
membrilor personalului propriu să nu 
divulge informațiile obținute în cadrul 
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realizării sarcinilor lor în contextul 
controalelor oficiale și al altor activități 
oficiale care, prin natura lor, intră sub 
incidența secretului profesional, sub 
rezerva dispozițiilor de la alineatul (2).

realizării sarcinilor lor în contextul 
controalelor oficiale și al altor activități 
oficiale care, prin natura lor, intră sub 
incidența secretului profesional, sub 
rezerva dispozițiilor de la alineatul (2), cu 
excepția obligațiilor interne de raportare.

Următoarele informații fac obiectul 
secretului profesional:

‒ anchetele preliminare sau procedurile 
judiciare în curs;

‒ datele cu caracter personal;

‒ documentele în cazul cărora se aplică o 
excepție în temeiul Regulamentului (CE) 
nr. 1049/2001 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 30 mai 2001 privind 
accesul public la documentele 
Parlamentului European, ale Consiliului 
și ale Comisiei;

‒ informațiile protejate în temeiul dreptul 
național sau comunitar care privesc în 
special următoarele: secretul profesional, 
confidențialitatea consultanței, relațiile 
internaționale și apărarea; 

Or. de

Justificare

Pentru a nu împiedica procedura de lucru a autorităților competente, ar trebui exclusă din 
această dispoziție divulgarea informațiilor necesară în cadrul obligațiilor de raportare 
oficiale, de exemplu obligația de a raporta conducerii. În plus se clarifică tipul de informații 
care pot face obiectul secretului profesional.

Amendamentul 259
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu excepția cazului în care există un 
interes public superior care justifică 

(2) Dacă există motive întemeiate de 
suspiciune că există riscuri la adresa 
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divulgarea, informațiile care intră sub 
incidența secretului profesional 
menționate la alineatul (1) includ 
informațiile a căror divulgare ar aduce 
atingere:

sănătății umane sau animale sau dacă 
există altfel de încălcări semnificative sau 
repetate ale prezentului regulament, 
autoritățile competente adoptă măsuri 
adecvate și proporționale pentru a
informa publicul larg cu privire la risc 
sau la încălcări fără a aduce atingere 
dispozițiilor naționale sau ale Uniunii 
privind accesul la documente. 

Atunci când se oferă informații 
publicului, decizia de a include 
denumirile produselor sau numele 
întreprinderii trebuie să ia în considerare 
tipul, gravitatea și amploarea riscului sau 
ale neconformității, precum și măsurile 
necesare pentru a elimina riscul sau 
neconformitatea.

Autoritățile competente pot informa 
publicul numai dacă alte măsuri la fel de 
eficiente, cum ar fi, în special, o 
informare făcută de cel care a generat 
riscul sau al neconformitatea nu sunt sau 
nu pot fi luate în timp util pentru a proteja 
interesele legitime ale consumatorilor.

În cazul în care suspiciunea este 
infirmată sau neconformitatea eliminată, 
autoritățile competente anulează 
informarea publicului.

Or. de

Justificare

Termenul „interes public superior” nu este suficient de clar. Informarea publicului este 
necesară în anumite cazuri, însă ar trebui să fie proporțională.

Amendamentul 260
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu excepția cazului în care există un 
interes public superior care justifică 
divulgarea, informațiile care intră sub 
incidența secretului profesional menționate 
la alineatul (1) includ informațiile a căror 
divulgare ar aduce atingere:

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pl

Amendamentul 261
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obiectivelor activităților de inspecție, 
de investigație și de audit;

eliminat

Or. de

Justificare

Luat în considerare în noua formulare a articolului 7 alineatul (2).

Amendamentul 262
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) protejării intereselor comerciale ale 
unei persoane fizice sau juridice;

eliminat

Or. de
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Justificare

Luat în considerare în noua formulare a articolului 7 alineatul (2).

Amendamentul 263
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) protejării intereselor comerciale ale 
unei persoane fizice sau juridice;

(b) protejării intereselor comerciale ale 
operatorilor;

Or. pl

Amendamentul 264
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) protejării procedurilor judiciare și a 
consultanței juridice.

eliminat

Or. de

Justificare

Luat în considerare în amendamentul la articolul 7 alineatul (3).

Amendamentul 265
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3



PE526.076v01-00 8/99 AM\1013304RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) operatorul în cauză are posibilitatea 
de a prezenta observații cu privire la 
informațiile pe care autoritatea 
competentă intenționează să le publice 
sau să le pună la dispoziția publicului în 
alt mod, înainte de publicare sau difuzare;

(b) informațiile care sunt publicate sau 
puse la dispoziția publicului în alt mod 
iau în considerare observațiile formulate 
de către operatorul în cauză sau sunt 
publicate sau difuzate împreună cu aceste 
observații.

Or. en

Amendamentul 266
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) operatorul în cauză are posibilitatea 
de a prezenta observații cu privire la 
informațiile pe care autoritatea 
competentă intenționează să le publice 
sau să le pună la dispoziția publicului în 
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alt mod, înainte de publicare sau difuzare;

(b) informațiile care sunt publicate sau 
puse la dispoziția publicului în alt mod 
iau în considerare observațiile formulate 
de către operatorul în cauză sau sunt 
publicate sau difuzate împreună cu aceste 
observații.

Or. de

Justificare

Acest articol este în totală contradicție cu articolul 7 alineatele (1) și (2).

Amendamentul 267
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Alineatele (1) și (2) nu împiedică 
autoritățile competente să publice 
informații cu privire la rezultatul 
controalelor oficiale privind operatorii 
individuali, cu condiția îndeplinirii 
următoarelor condiții:

Or. de

Amendamentul 268
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatele (1) și (2) nu împiedică
autoritățile competente să publice sau să 
pună la dispoziția publicului în orice alt 

(3) Autoritățile competente publică sau 
pun la dispoziția publicului în orice alt 
mod informații cu privire la rezultatul 
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mod informații cu privire la rezultatul 
controalelor oficiale privind operatorii 
individuali, cu condiția îndeplinirii 
următoarelor condiții:

controalelor oficiale privind operatorii 
individuali, cu condiția îndeplinirii 
următoarelor condiții:

Or. en

Amendamentul 269
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Alineatele (1) și (2) nu împiedică 
autoritățile competente să publice sau să 
pună la dispoziția publicului în orice alt 
mod informații cu privire la rezultatul 
controalelor oficiale privind operatorii 
individuali, ținând seama, dacă este cazul, 
de investigațiile preliminare sau 
procedurile judiciare în curs și cu condiția 
îndeplinirii următoarelor condiții:

Or. de

Justificare

Prin modificarea alineatului (2) de la acest articol trebuie menționată încă o dată cel puțin 
protecția procedurilor judiciare.

Amendamentul 270
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Alineatele (1) și (2) nu împiedică 
autoritățile competente să publice sau să 
pună la dispoziția publicului în orice alt 

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

mod informații cu privire la rezultatul 
controalelor oficiale privind operatorii 
individuali stabiliți pe teritoriul lor, cu 
condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 271
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) operatorul în cauză are posibilitatea de 
a prezenta observații cu privire la 
informațiile pe care autoritatea competentă 
intenționează să le publice sau să le pună 
la dispoziția publicului în alt mod, înainte 
de publicare sau difuzare;

(a) operatorul în cauză are posibilitatea de 
a prezenta observații cu privire la 
informațiile pe care autoritatea competentă 
intenționează să le publice, înainte de 
publicare sau difuzare

Or. de

Amendamentul 272
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) operatorul în cauză are posibilitatea de 
a prezenta observații cu privire la
informațiile pe care autoritatea competentă 
intenționează să le publice sau să le pună la 
dispoziția publicului în alt mod, înainte de 
publicare sau difuzare;

(a) operatorul în cauză este de acord cu
informațiile pe care autoritatea competentă 
intenționează să le publice sau să le pună la 
dispoziția publicului în alt mod, înainte de 
publicare sau difuzare;
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Or. de

Amendamentul 273
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informațiile care sunt publicate sau 
puse la dispoziția publicului în alt mod iau 
în considerare observațiile formulate de 
către operatorul în cauză sau sunt publicate 
sau difuzate împreună cu aceste observații.

(b) informațiile care urmează a fi publicate 
sau puse la dispoziția publicului în alt mod 
iau în considerare observațiile formulate de 
către operatorul în cauză sau sunt publicate 
sau difuzate împreună cu aceste observații.

Or. de

Amendamentul 274
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informațiile care sunt publicate sau 
puse la dispoziția publicului în alt mod iau 
în considerare observațiile formulate de 
către operatorul în cauză sau sunt publicate 
sau difuzate împreună cu aceste observații.

(b) informațiile care sunt publicate sau 
puse la dispoziția publicului în alt mod iau 
în considerare declarațiile formulate de 
către operatorul în cauză sau sunt publicate 
sau difuzate împreună cu aceste observații.

Or. de

Amendamentul 275
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) informațiile care sunt publicate sau 
puse la dispoziția publicului în alt mod iau 
în considerare observațiile formulate de 
către operatorul în cauză sau sunt publicate 
sau difuzate împreună cu aceste observații.

(b) informațiile care sunt publicate sau 
puse la dispoziția publicului în alt mod iau 
în considerare observațiile formulate de 
către operatorul în cauză sau sunt publicate 
sau difuzate simultan și împreună cu 
aceste observații.

Or. de

Justificare

Este important ca observațiile întreprinderii în cauză să nu fie adăugate doar ulterior 
publicării informațiilor de către autoritatea competentă. În plus, pentru a avea o prezentare 
obiectivă, ambele puncte de vedere ar trebui publicate împreună.

Amendamentul 276
Marusya Lyubcheva

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bа) informațiile care sunt publicate sau 
puse în orice alt mod la dispoziția 
publicului trebuie să respecte principiile 
obiectivității și imparțialității, să nu 
divulge date colectate în timpul efectuării 
controalelor oficiale, care intră sub 
incidența secretului profesional, și să nu 
aibă drept obiectiv o lezare intenționată a 
imaginii întreprinderii în cauză.

Or. bg

Amendamentul 277
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) rezultatul controlului oficial nu este 
contestat într-o procedură judiciară de 
operatorul în cauză și nici nu este 
verificat de instanță în cadrul unei 
proceduri în curs; 

Or. de

Amendamentul 278
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) rezultatul unui control oficial care 
arată o neconformitate pe termen scurt 
minoră nu este publicat dacă un control 
de verificare ulterior nu atestă 
continuarea neconformității. 

Or. de

Amendamentul 279
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – litera bc (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bc) rezultatele publicate ale controalelor 
oficiale sunt șterse dacă după o anumită 
perioadă de timp, dar nu mai mult de 12 
luni, neconformitatea nu a fost repetată și 
a fost eliminată definitiv.

Or. de
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Amendamentul 280
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Autoritățile competente au obligația:

– să respecte confidențialitatea 
informațiilor care fac obiectul unei 
proceduri judiciare în curs;

– să nu publice documente în cazul cărora 
există norme de derogare;

– să nu publice sub nicio formă informații 
legate de date cu caracter personal.

Or. de

Amendamentul 281
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Privește în special versiunea în limba germană. Nu operatorul ca persoană face obiectul 
controalelor, ci întreprinderea.

Amendamentul 282
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Întrucât scopul este efectuarea unei analize a riscurilor anterioare desfășurării controalelor 
și întrucât după această analiză a riscurilor se va vedea care dintre operatori pot prezenta 
cele mai mari riscuri în materie de siguranță alimentară sau de sănătate animală, nu este 
necesar să se specifice că vor fi controlați „toți” operatorii.

Amendamentul 283
Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 284
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a – punctul ii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) activitățile controlate de operatori; (ii) activitățile și măsurile de precauție
controlate de operatori;

Or. en

Justificare

Certificarea agriculturii ecologice este întemeiată pe o abordare a proceselor. Această 
caracteristică trebuie evidențiată pentru a menține sistemul actual de control privind 
producția ecologică.

Amendamentul 285
Julie Girling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 286
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) utilizarea de produse, procese, 
materiale sau substanțe care pot influența 
siguranța alimentelor sau a furajelor, 
sănătatea sau bunăstarea animalelor, 
sănătatea plantelor sau identitatea și 
calitatea materialul de reproducere a 
plantelor sau care, în cazul OMG-urilor și 
al produselor de protecție a plantelor, pot 

(iv) utilizarea de produse, procese, 
materiale sau substanțe care pot influența 
siguranța alimentelor sau a furajelor, 
sănătatea sau bunăstarea animalelor;
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avea un impact negativ asupra mediului;

(Prezentul amendament se aplică 
întregului text.)

Or. de

Justificare

Extinderea 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 287
Ewald Stadler

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) utilizarea de produse, procese, 
materiale sau substanțe care pot influența 
siguranța alimentelor sau a furajelor, 
sănătatea sau bunăstarea animalelor,
sănătatea plantelor sau identitatea și 
calitatea materialul de reproducere a 
plantelor sau care, în cazul OMG-urilor și 
al produselor de protecție a plantelor, pot 
avea un impact negativ asupra mediului;

(iv) utilizarea de produse, procese, 
materiale sau substanțe care pot influența 
siguranța alimentelor sau a furajelor, 
sănătatea sau bunăstarea animalelor sau 
care, în cazul OMG-urilor și al produselor 
de protecție a plantelor, pot avea un impact 
negativ asupra mediului;

Or. de

Amendamentul 288
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) utilizarea de produse, procese, 
materiale sau substanțe care pot influența 

(iv) utilizarea de produse, procese, 
materiale sau substanțe care pot influența 
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siguranța alimentelor sau a furajelor, 
sănătatea sau bunăstarea animalelor, 
sănătatea plantelor sau identitatea și 
calitatea materialul de reproducere a 
plantelor sau care, în cazul OMG-urilor și 
al produselor de protecție a plantelor, pot 
avea un impact negativ asupra mediului;

siguranța alimentelor sau a furajelor, 
sănătatea sau bunăstarea animalelor sau 
care, în cazul OMG-urilor și al produselor 
de protecție a plantelor, pot avea un impact 
negativ asupra mediului;

Or. en

Amendamentul 289
Linda McAvan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) utilizarea de produse, procese, 
materiale sau substanțe care pot influența 
siguranța alimentelor sau a furajelor, 
sănătatea sau bunăstarea animalelor, 
sănătatea plantelor sau identitatea și 
calitatea materialul de reproducere a 
plantelor sau care, în cazul OMG-urilor și 
al produselor de protecție a plantelor, pot 
avea un impact negativ asupra mediului;

(iv) utilizarea de produse, procese, 
materiale sau substanțe care pot influența 
siguranța și salubritatea alimentelor,
siguranța furajelor, sănătatea sau 
bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor 
sau identitatea și calitatea materialul de 
reproducere a plantelor sau care, în cazul 
OMG-urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pot avea un impact negativ 
asupra mediului;

Or. en

Justificare

Întrucât controalele oficiale se bazează pe riscuri, ar trebui să știm clar ce reprezintă un risc. 
Ar trebui incluse riscurile legate de salubritatea alimentelor, și anume de alimentele 
improprii consumului uman.

Amendamentul 290
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a – punctul iv
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) utilizarea de produse, procese, 
materiale sau substanțe care pot influența 
siguranța alimentelor sau a furajelor, 
sănătatea sau bunăstarea animalelor, 
sănătatea plantelor sau identitatea și 
calitatea materialul de reproducere a 
plantelor sau care, în cazul OMG-urilor și 
al produselor de protecție a plantelor, pot 
avea un impact negativ asupra mediului;

(iv) utilizarea de produse, procese, 
materiale, aditivi furajeri sau substanțe 
care pot influența siguranța alimentelor sau 
a furajelor, sănătatea sau bunăstarea 
animalelor, sănătatea plantelor sau 
identitatea și calitatea materialului de 
reproducere a plantelor sau care, în cazul 
OMG-urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pot avea un impact negativ 
asupra mediului;

Or. pl

Amendamentul 291
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) posibilitatea inducerii în eroare a 
consumatorilor cu privire la natura, 
calitatea sau conținutul unui produs 
și/sau posibilitatea confruntării acestora 
cu pierderi financiare ca urmare a 
primirii de la operator a unor informații 
înșelătoare.

Or. en

Justificare

Încrederea consumatorilor în lanțul agroalimentar este importantă pentru acest sector. Prin 
urmare, pentru definirea „riscului”, este important să avem în vedere riscul inducerii în 
eroare a consumatorilor sau riscul confruntării acestora cu pierderi economice, precum și 
riscul la adresa sănătății umane.

Amendamentul 292
Corinne Lepage
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera a – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) cerințele operaționale, în 
conformitate cu articolul 1 alineatul (2) 
litera (j);

Or. en

Justificare

Certificarea agriculturii ecologice este întemeiată pe o abordare a proceselor. Această 
caracteristică trebuie evidențiată pentru a menține sistemul actual de control privind 
producția ecologică.

Amendamentul 293
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) antecedentele operatorilor în ceea ce 
privește rezultatele controalelor oficiale 
efectuate asupra acestora și conformitatea 
lor cu normele menționate la articolul 1 
alineatul (2);

(b) antecedentele întreprinderilor în ceea 
ce privește rezultatele controalelor oficiale 
efectuate asupra acestora și conformitatea 
lor cu normele menționate la articolul 1 
alineatul (2);

Or. de

Justificare

Privește în special versiunea în limba germană. Se clarifică faptul că relevante sunt 
antecedentele întreprinderii, și nu ale operatorului.

Amendamentul 294
Julie Girling
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) fiabilitatea și rezultatele controalelor 
proprii care au fost efectuate de către 
operatori sau de către un terț la cererea lor, 
în vederea verificării conformității cu 
normele menționate la articolul 1 alineatul 
(2);

(c) fiabilitatea și rezultatele controalelor 
proprii care au fost efectuate de către 
operatori sau de către un terț la cererea lor, 
în vederea verificării conformității cu 
normele menționate la articolul 1 alineatul 
(2). Transferul de informații privind 
aceste controale proprii este utilizat, pe 
cât posibil, în așa fel încât sarcina asupra 
operatorilor să fie redusă la minimum;

Or. en

Amendamentul 295
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) așteptările consumatorilor în ceea ce 
privește natura, calitatea și compoziția 
alimentelor și a mărfurilor;

Or. en

Amendamentul 296
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) sisteme private de asigurare a 
calității puse în aplicare de operatori, 
certificate și auditate de organisme de 
certificare independente și recunoscute.
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Or. en

Amendamentul 297
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente efectuează 
controale oficiale în mod periodic și cu o 
frecvență corespunzătoare în vederea 
identificării posibilelor încălcări cu intenție 
ale normelor menționate la articolul 1 
alineatul (2), luând în considerare, în plus 
față de criteriile menționate la alineatul (1), 
informațiile privind astfel de posibile 
încălcări cu intenție furnizate prin 
mecanismele asistenței administrative 
prevăzute la titlul IV, precum și orice alte 
informații care indică posibilitatea unor 
astfel de încălcări.

(2) Autoritățile competente efectuează 
controale oficiale în mod periodic și cu o 
frecvență corespunzătoare în vederea 
identificării posibilelor încălcări cu intenție 
ale normelor menționate la articolul 1 
alineatul (2), precum și în vederea 
verificării conformității cu cerințele și 
criteriile operaționale în temeiul 
articolului 1 alineatul (2) litera (j), luând 
în considerare, în plus față de criteriile 
menționate la alineatul (1), informațiile 
privind astfel de posibile încălcări cu 
intenție furnizate prin mecanismele 
asistenței administrative prevăzute la titlul 
IV, precum și orice alte informații care 
indică posibilitatea unor astfel de încălcări.

Or. en

Justificare

Certificarea agriculturii ecologice este întemeiată pe o abordare a proceselor. Această 
caracteristică trebuie evidențiată pentru a menține sistemul actual de control privind 
producția ecologică.

Amendamentul 298
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente efectuează (2) Autoritățile competente efectuează 
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controale oficiale în mod periodic și cu o 
frecvență corespunzătoare în vederea 
identificării posibilelor încălcări cu intenție 
ale normelor menționate la articolul 1 
alineatul (2), luând în considerare, în plus 
față de criteriile menționate la alineatul (1), 
informațiile privind astfel de posibile 
încălcări cu intenție furnizate prin 
mecanismele asistenței administrative 
prevăzute la titlul IV, precum și orice alte 
informații care indică posibilitatea unor 
astfel de încălcări.

controale oficiale în mod periodic și cu o 
frecvență corespunzătoare în vederea 
identificării posibilelor încălcări cu intenție 
ale normelor menționate la articolul 1 
alineatul (2), luând în considerare, în plus 
față de criteriile menționate la alineatul (1), 
informațiile privind astfel de posibile 
încălcări cu intenție furnizate prin 
mecanismele asistenței administrative 
prevăzute la titlul IV, precum și orice alte 
informații care indică posibilitatea unor 
astfel de încălcări.

Prin intermediul unui act de punere în 
aplicare, Comisia prezintă detaliat 
frecvența minimă uniformă a controalelor 
oficiale, ținând cont de pericolele și 
riscurile care există în legătură cu fiecare 
produs și cu diferitele procese specifice 
prin care trece respectivul produs. Actul 
de punere în aplicare se adoptă în termen 
de un an de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 299
Marusya Lyubcheva

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2а) Se deleagă Comisiei competența de a 
adopta acte delegate în temeiul 
articolului 139, în vederea stabilirii unei 
norme unitare pentru efectuarea 
controalelor și a verificărilor menționate 
la alineatele (1) și (2). Această normă 
trebuie să țină seama de caracteristicile 
speciale ale produselor și producțiilor 
respective și să cuprindă o producție sau o 
grupă de producții, precum și un produs 
sau o grupă de produse, care sunt supuse 
controalelor oficiale, în temeiul 
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prezentului regulament.

Or. bg

Amendamentul 300
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Controalele oficiale se efectuează fără 
avertisment prealabil, cu excepția cazului 
în care:

(4) Controalele oficiale se efectuează fără 
avertisment prealabil cu privire la 
momentul controlului, cu excepția cazului 
în care:

Or. de

Justificare

Pentru pregătirea unui control oficial eficient, întreprinderile trebuie să aibă la dispoziție 
adesea anumite documente. Cu toate acestea, moment exact al controlului nu ar trebui 
comunicat întreprinderii.

Amendamentul 301
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) este necesară notificarea prealabilă a 
operatorului;

eliminat

Or. en

Amendamentul 302
Horst Schnellhardt
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) este necesară notificarea prealabilă a 
operatorului;

(a) pentru a asigura eficiența controlului 
sunt necesare măsuri pregătitoare;

Or. de

Amendamentul 303
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) este necesară notificarea prealabilă a 
operatorului;

(a) autoritatea competentă va considera că
este necesară notificarea prealabilă a 
operatorului;

Or. pl

Amendamentul 304
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) controalele oficiale trebuie să fie
solicitate de către operator.

Or. es

Justificare

Scopul este acela de a evita efectuarea unui control inopinat.
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Amendamentul 305
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) controalele oficiale au fost solicitate de 
către operator. Aceste controale anunțate 
nu pot înlocui controalele standard fără 
avertisment prealabil.

Or. en

Amendamentul 306
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) Sunt efectuate audituri pentru 
verificarea cerințelor în conformitate cu 
articolul 1 alineatul (2) litera (j).

Or. en

Justificare

Certificarea agriculturii ecologice este întemeiată pe o abordare a proceselor. Această 
caracteristică trebuie evidențiată pentru a menține sistemul actual de control privind 
producția ecologică.

Amendamentul 307
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Situațiile în care se consideră 
necesară o notificare prealabilă privind 
efectuarea controalelor oficiale în 
conformitate cu alineatul 4 litera (a) din 
prezentul articol sunt prevăzute într-o 
anexă la prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura că rezultatele controalelor oficiale reflectă practica obișnuită a unui 
operator, este de preferat ca toate controalele oficiale să fie inopinate și efectuate fără 
notificare prealabilă. Derogarea actuală este prea largă și, astfel, în textul regulamentului ar 
trebui să fie stabilite situațiile specifice în care ar putea fi necesară notificarea prealabilă.

Amendamentul 308
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Controalele oficiale se efectuează, pe 
cât posibil, într-o manieră care să reducă 
la minimul necesar sarcina administrativă 
și afectarea activității operatorilor.

Or. de

Justificare

Se clarifică faptul că sarcina suplimentară pe care o presupun controalele asupra 
operatorilor ar trebui redusă cât mai mult posibil.

Amendamentul 309
Giancarlo Scottà
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Controalele oficiale se efectuează într-o 
manieră care să asigure minimizarea 
sarcinii operatorilor. Atunci când 
operatorilor le sunt aplicate mai multe 
controale oficiale, statele membre asigură 
o abordare coordonată, în scopul 
combinării măsurilor de control existente.

Or. it

Amendamentul 310
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Controalele oficiale se efectuează, pe 
cât posibil, într-o manieră care să asigure 
minimizarea sarcinii operatorilor; în acest 
scop, atunci când operatorilor le sunt 
aplicate mai multe controale oficiale în 
aceeași perioadă, autoritatea competentă 
va asigura combinarea acestora.

Or. it

Justificare

Există sectoare în care se aplică mai multe controale oficiale în decursul aceluiași an. În 
scopul reducerii sarcinilor administrative pentru operatori, în cazurile în care este posibil, 
autoritățile competente asigură o abordare coordonată a controalelor.

Amendamentul 311
Anna Rosbach
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Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Controalele oficiale se efectuează, pe 
cât posibil, într-o manieră care să asigure 
minimizarea sarcinii operatorilor, însă fără 
a afecta în mod negativ calitatea 
controlului.

Or. en

Amendamentul 312
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Autoritățile competente efectuează 
controale oficiale cu aceeași atenție, 
indiferent dacă animalele și mărfurile în 
cauză:

(6) Autoritățile competente efectuează 
controale oficiale pe baza acelorași 
criterii, indiferent dacă animalele și 
mărfurile în cauză:

Or. es

Amendamentul 313
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) urmează să fie exportate din Uniune; eliminat

Or. es

Justificare

Exporturile nu trebuie să facă obiectul prezentului regulament și, în plus, se efectuează în 
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funcție de cerințele țării importatoare.

Amendamentul 314
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) În măsura strict necesară pentru 
organizarea controalelor oficiale, statele 
membre de destinație pot impune 
operatorilor care dețin animale sau mărfuri 
livrate lor dintr-un alt stat membru 
obligația de a raporta sosirea acestor 
animale sau mărfuri .

(7) În măsura necesară pentru organizarea 
controalelor oficiale, statele membre de 
destinație pot impune operatorilor care 
dețin animale sau mărfuri livrate lor dintr-
un alt stat membru obligația de a raporta 
sosirea acestor animale sau mărfuri.

Or. en

Amendamentul 315
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoanele, procesele și activitățile care fac 
obiectul controalelor oficiale

Persoanele, procesele și activitățile care fac 
obiectul controalelor oficiale, precum și 
metodele și tehnicile 

Or. de

Justificare

Unirea articolelor 9 și 13 din propunerea Comisiei, pentru a cuprinde toate informațiile 
relevante pentru efectuarea controalelor.

Amendamentul 316
Horst Schnellhardt
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Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În măsura necesară în vederea asigurării 
conformității cu normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2), autoritățile 
competente efectuează controale oficiale:

1. În măsura necesară în vederea asigurării 
conformității cu normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2), autoritățile 
competente efectuează controale oficiale:

Or. de

Amendamentul 317
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 318
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es
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Justificare

Este luat în considerare întregul lanț alimentar, într-o manieră mai clară.

Amendamentul 319
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asupra substanțelor, a materialelor sau a 
obiectelor care pot influența caracteristicile 
animalelor și ale mărfurilor, în toate 
etapele de producție, prelucrare și 
distribuție;

(b) asupra substanțelor, a materialelor sau a 
altor obiecte care pot influența 
caracteristicile animalelor și ale mărfurilor, 
în toate etapele de producție, prelucrare și 
distribuție;

Or. pl

Amendamentul 320
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) asupra substanțelor, a materialelor sau a 
obiectelor care pot influența caracteristicile 
animalelor și ale mărfurilor, în toate 
etapele de producție, prelucrare și 
distribuție;

(b) asupra substanțelor, a materialelor sau a 
obiectelor care pot influența caracteristicile 
sau sănătatea animalelor și a mărfurilor, în 
toate etapele de producție, prelucrare și 
distribuție;

Or. en

Amendamentul 321
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asupra operatorilor, precum și asupra 
activităților și a operațiunilor controlate de 
aceștia, asupra sediilor și proceselor 
acestora, a depozitării, transportului, 
precum și în ceea ce privește utilizarea 
mărfurilor și păstrarea animalelor.

(c) asupra operatorilor, precum și asupra 
activităților și a operațiunilor controlate de 
aceștia, asupra sediilor și proceselor 
acestora, a depozitării, transportului, 
precum și în ceea ce privește utilizarea 
mărfurilor.

Or. es

Justificare

Nu se înțelege ce reprezintă controlul „păstrării animalelor”.

Amendamentul 322
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asupra operatorilor, precum și asupra 
activităților și a operațiunilor controlate de 
aceștia, asupra sediilor și proceselor
acestora, a depozitării, transportului, 
precum și în ceea ce privește utilizarea 
mărfurilor și păstrarea animalelor.

(c) asupra operatorilor, precum și asupra 
activităților și a operațiunilor controlate de 
aceștia, asupra sediilor și a altor zone și 
procese ale acestora, a depozitării, 
transportului, precum și în ceea ce privește 
utilizarea mărfurilor și păstrarea 
animalelor.

Or. en

Amendamentul 323
Marusya Lyubcheva

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) asupra operatorilor, precum și asupra 
activităților și a operațiunilor controlate de 

(c) asupra operatorilor, precum și asupra 
activităților și a operațiunilor controlate de 
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aceștia, asupra sediilor și proceselor 
acestora, a depozitării, transportului, 
precum și în ceea ce privește utilizarea 
mărfurilor și păstrarea animalelor.

aceștia, asupra sediilor, terenurilor 
utilizate și proceselor acestora, a 
depozitării, transportului, precum și în ceea 
ce privește utilizarea mărfurilor și păstrarea 
animalelor.

Or. bg

Amendamentul 324
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) asupra întregii documentații, inclusiv 
a celei în formă electronică, legate de 
activitatea desfășurată sau de activitățile 
de transport.

Or. pl

Amendamentul 325
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru efectuarea controalelor oficiale 
menționate la alineatul (1), autoritățile 
competente folosesc metode și tehnici de 
control care, după caz, includ 
screeningul, screeningul țintit, verificări, 
inspecții, audituri, eșantionări, analize, 
teste și diagnosticări.

Or. de
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Justificare

Preluarea articolului 13 alineatul (1) din propunerea Comisiei și adaptare la terminologia 
propusă.

Amendamentul 326
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru efectuarea controalelor oficiale 
menționate la alineatul (1), autoritățile 
competente folosesc metode și tehnici de 
control care, după caz, includ 
screeningul, screeningul țintit, verificări, 
inspecții, audituri, eșantionări, analize, 
teste și diagnosticări.

Or. de

Justificare

Preluarea articolului 13 alineatul (1) din propunerea Comisiei și adaptare la propunerile de 
modificare a definițiilor.

Amendamentul 327
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Controalele oficiale includ, după caz, 
următoarele:

(a) o examinare a sistemelor de control pe 
care operatorii le dețin și a rezultatelor 
obținute;

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

(ii) materiilor prime, a ingredientelor, a 
adjuvanților tehnologici și a altor produse 
utilizate pentru prepararea și producerea 
de mărfuri sau pentru hrănirea sau 
tratarea animalelor;

(iii) mărfurilor semifabricate;

(iv) produselor și proceselor de curățare și 
de întreținere;

(v) etichetării, prezentării și publicității;

(c) controale privind condițiile de igienă 
la sediile operatorilor;

(d) o evaluare a procedurilor privind 
bunele practici de fabricație (BPF), 
bunele practici de igienă (BPI), bunele 
practici agricole și analiza riscurilor și a 
punctelor critice de control (HACCP);

(e) o examinare a documentelor și a altor 
înregistrări care pot fi relevante pentru 
evaluarea conformității cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2);

(f) interviuri cu operatorii și cu 
personalul acestora;

(g) o citire a valorilor înregistrate de 
instrumentele de măsurare ale 
operatorilor;

(h) controale efectuate cu instrumentele 
proprii ale autorităților competente în 
vederea verificării măsurătorilor efectuate 
de către operatori;

orice altă activitate necesară în vederea 
identificării neconformităților.

Or. de
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Justificare

Preluarea articolului 13 alineatul (2) din propunerea Comisiei și adaptare la terminologia 
propusă.

Amendamentul 328
Marusya Lyubcheva

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente efectuează 
controale oficiale cu un nivel înalt de 
transparență și pun la dispoziția publicului 
informații relevante cu privire la 
organizarea și efectuarea controalelor 
oficiale.

Autoritățile competente efectuează 
controale oficiale cu un nivel înalt de 
transparență și pun la dispoziția publicului 
informații relevante cu privire la 
rezultatele controalelor efectuate și la 
conformitatea producției și a produselor 
cu cerințele regulamentului. În cazul în 
care există un pericol pentru sănătatea 
publică, sunt luate măsuri speciale în 
scopul informării publicului. 

Or. bg

Amendamentul 329
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente efectuează 
controale oficiale cu un nivel înalt de 
transparență și pun la dispoziția publicului 
informații relevante cu privire la 
organizarea și efectuarea controalelor 
oficiale.

Autoritățile competente efectuează 
controale oficiale cu un nivel înalt de 
transparență și pun la dispoziția publicului 
informații relevante cu privire la 
organizarea și efectuarea controlului 
oficial, precum și informații pertinente 
pentru sănătatea publică.

Or. en
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Amendamentul 330
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente efectuează 
controale oficiale cu un nivel înalt de 
transparență și pun la dispoziția publicului 
informații relevante cu privire la 
organizarea și efectuarea controalelor 
oficiale.

Autoritățile competente efectuează 
controale oficiale cu un nivel înalt de 
transparență și pun la dispoziția publicului 
informații relevante cu privire la 
organizarea și efectuarea controalelor 
oficiale. Publicarea informațiilor respectă 
principiul proporționalității.

Or. de

Amendamentul 331
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, autoritățile asigură 
publicarea periodică și în timp util a 
informațiilor cu privire la:

De asemenea, autoritățile asigură 
publicarea periodică, cel puțin o dată pe 
an, a informațiilor cu privire la:

Or. de

Amendamentul 332
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

De asemenea, autoritățile asigură 
publicarea periodică și în timp util a
informațiilor cu privire la:

De asemenea, autoritățile asigură 
publicarea periodică și în timp util a 
informațiilor din raportul anual prevăzut 
la articolul 112 alineatul (1).
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Or. es

Justificare

Textul prezintă aspecte confuze, inclusiv aspecte contradictorii cu articolul, fiind, astfel, mai 
clară o trimitere încrucișată la articolul 112.

Amendamentul 333
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) tipul, numărul și rezultatele 
controalelor oficiale;

eliminat

Or. es

Amendamentul 334
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) tipul și numărul neconformităților 
constatate;

eliminat

Or. es

Amendamentul 335
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cazurile în care autoritățile competente 
au luat măsuri în conformitate cu 
articolul 135;

eliminat

Or. es

Amendamentul 336
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cazurile în care autoritățile competente 
au luat măsuri în conformitate cu articolul 
135;

(c) numărul cazurilor în care autoritățile 
competente au luat măsuri în conformitate 
cu articolul 135;

Or. de

Justificare

Fără a aduce atingere articolului 7 alineatul (2), întreprinderile nu ar trebui numite din 
motive legate de protecția datelor.

Amendamentul 337
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cazurile în care au fost impuse 
sancțiunile prevăzute la articolul 136.

eliminat

Or. es
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Amendamentul 338
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cazurile în care au fost impuse 
sancțiunile prevăzute la articolul 136.

(d) numărul cazurilor în care au fost 
impuse sancțiunile prevăzute la articolul 
136.

Or. de

Justificare

Fără a aduce atingere articolului 7 alineatul (2), întreprinderile nu ar trebui numite din 
motive legate de protecția datelor.

Amendamentul 339
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 340
Horst Schnellhardt
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Pentru publicarea informațiilor prevăzute la alineatul (1) nu este necesară stabilirea unui 
format uniform. Acesta se stabilește de statele membre.

Amendamentul 341
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. en

Justificare

Nu este nevoie de o legislație care să stabilească formatul în care trebuie publicate 
informațiile privind controalele oficiale. Chestiunea ar putea fi rezolvată prin documente 
auxiliare de orientare, dacă în practică acestea se dovedesc necesare.

Amendamentul 342
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În vederea asigurării celei mai eficiente
aplicări a normelor prevăzute la alineatul 
(1) din prezentul articol, Comisia stabilește 
și actualizează după caz, prin acte de 
punere în aplicare, cerințele minime
pentru care informațiile menționate la 
respectivul alineat trebuie incluse. 
Respectivele acte de punere în aplicare se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 141 
alineatul (2).

Or. en

Justificare

Aspectele prioritare în acest domeniu pot varia mult de la un stat membru la altul. Astfel, ar fi 
mai bine mai degrabă să se stabilească cerințele minime pentru ceea ce trebuie să fie inclus 
decât să se creeze un model sau un format prestabilit care s-ar putea să nu fie suficient 
pentru nevoile și prioritățile din diferitele țări.

Amendamentul 343
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În vederea asigurării unei aplicări 
uniforme a normelor prevăzute la alineatul 
(1) din prezentul articol, Comisia stabilește 
și actualizează după caz, prin acte de 
punere în aplicare, formatul în care se 
publică informațiile menționate la 
respectivul alineat. Conținutul 
informațiilor publicate se limitează 
exclusiv la dispozițiile menționate la 
articolul 10 alineatul (1). Respectivele 
acte de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 141 alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 344
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 345
Julie Girling

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia poate publica sau poate 
pune la dispoziția publicului în orice alt 
mod informațiile furnizate de autoritățile 
competente în conformitate cu 
alineatul (1) din prezentul articol.

Or. en

Amendamentul 346
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) criteriile de rating sunt obiective, 
transparente și disponibile public;

(b) există măsuri corespunzătoare de 
asigurare a coerenței și a transparenței 
procesului de rating.

Or. de

Amendamentul 347
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

(a) criteriile de rating sunt obiective, 
transparente și disponibile public;

(b) există măsuri corespunzătoare de 
asigurare a coerenței și a transparenței 
procesului de rating.

Or. en

Amendamentul 348
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Autoritățile competente publică sau 
pun la dispoziția publicului în alt mod 
informații cu privire la ratingul
operatorilor individuali prin utilizarea 
unor sisteme de evaluare a igienei 
produselor alimentare. Acest lucru se face 
pe baza rezultatelor controalelor oficiale, 
cu condiția îndeplinirii următoarelor 
condiții:

Or. en

Amendamentul 349
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Autoritățile competente publică 
informații cu privire la ratingul
operatorilor individuali pe baza rezultatelor 
controalelor oficiale, respectând 
următoarele condiții:

Or. en

Amendamentul 350
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Această atribuție ar trebui limitată la operatorii naționali.

Amendamentul 351
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) criteriile de rating sunt obiective, 
transparente și disponibile public;

(a) există un sistem național uniform și 
comparabil de criterii de rating, care este 
obiectiv, transparent și disponibil public;

Or. de

Amendamentul 352
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) criteriile de rating sunt obiective, 
transparente și disponibile public;

(a) criteriile de rating sunt obiective, 
transparente și disponibile public într-o 
formulare ușor de înțeles pentru 
consumatori;

Or. de

Amendamentul 353
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) există măsuri corespunzătoare de 
asigurare a coerenței și a transparenței 
procesului de rating.

(b) întreprinderile care trebuie comparate 
sunt controlate la fel de des și la intervale 
reduse;

Or. de

Amendamentul 354
Horst Schnellhardt
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Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se asigură faptul că ratingurile 
reflectă cel puțin media rezultatelor 
ultimelor patru controale;

Or. de

Justificare

Întrucât situația igienei dintr-o întreprindere nu poate fi evaluată printr-un singur control, 
trebuind mai curând înțeleasă ca un proces permanent în cadrul întreprinderii, ratingurile ar 
trebui să includă rezultatele mai multor controale.

Amendamentul 355
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul unor constatări negative, se 
efectuează controale de verificare în timp 
util;

Or. de

Amendamentul 356
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) în cazul ratingurilor negative,
autoritățile de control asigură un control 
de verificare prompt, pentru a înregistra 
în cel mai scurt timp eliminarea 
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neconformității;

Or. de

Justificare

Ratingurile ar trebui să reflecte rapid remedierea rapidă a neconformității.

Amendamentul 357
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a garanta coerența și 
transparența procesului de atribuire a 
ratingului la nivel european, menționat la 
alineatul (3) al prezentului articol, 
Comisia stabilește prin acte de punere în 
aplicare și în colaborare cu părțile 
interesate, criterii obiective și 
reprezentative ale ratingului, care vor fi 
aplicate la nivel național;

Or. it

Justificare

În scopul dezvoltării unei abordări armonizate și transparente și pentru a oferi o anumită 
siguranță consumatorilor, se consideră necesar ca respectivele criterii pentru atribuirea 
ratingului să fie dezvoltate la nivel european.

Amendamentul 358
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Operatorii din sectorul alimentar 
afișează în mod clar ratingul lor în 
domeniul igienei produselor alimentare 
într-un loc ușor accesibil consumatorului.

Or. en

Justificare

Informațiile privind ratingul întreprinderilor din sectorul alimentar public îndeplinesc două 
scopuri; înștiințează consumatorii cu privire la modul în care își desfășoară activitatea o 
întreprindere alimentară și îi ajută pe aceștia să aleagă locul unde pot lua mesele în oraș, de 
unde pot achiziționa produse alimentare etc. De asemenea, informațiile stimulează operatorii 
din sectorul alimentar să aibă performanțe bune în vederea obținerii unui rating bun. Totuși, 
dacă se dorește ca acest rating să fie eficient, toate statele membre trebuie să introducă 
sisteme precum sistemul de „smiley” sau cel al afișării ratingului la intrare, care sunt 
utilizate în Danemarca și, respectiv, în Regatul Unit.

Amendamentul 359
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Pentru a face posibilă 
comparabilitatea sistemelor de rating ale 
statelor membre, Comisia este 
împuternicită, printr-un act delegat 
adoptat în conformitate cu articolul 139, 
să redacteze orientări pentru elaborarea 
sistemelor de rating menționate la 
alineatul (3), care sunt puse la dispoziția 
statelor membre.

Or. de

Justificare

Valoarea adăugată pe care astfel de sisteme de rating o aduc pentru consumatorul european 
este sporită considerabil dacă sistemele sunt comparabile la nivel european.
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Amendamentul 360
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 12 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportarea controalelor oficiale Evidența și raportarea controalelor oficiale

Or. de

Amendamentul 361
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente întocmesc 
rapoarte pentru fiecare control oficial pe 
care îl efectuează.

Autoritățile competente înregistrează și 
documentează fiecare control oficial pe 
care îl efectuează. Ele întocmesc rapoarte 
cu privire la controalele în cadrul cărora 
s-a stabilit o neconformitate cu prezentul 
regulament sau cu dispozițiile articolului 
1 alineatul (2).

Or. de

Justificare

Pentru reducerea sarcinii birocratice, ar trebui elaborate rapoarte doar pentru controalele în 
cadrul cărora s-au formulat obiecții. Numărul total al controalelor, precum și rezultatele 
acestora, se publică în conformitate cu articolul 10 din propunerea Comisiei.

Amendamentul 362
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente întocmesc rapoarte 
pentru fiecare control oficial pe care îl 
efectuează.

Autoritățile competente întocmesc rapoarte 
pentru fiecare control oficial pe care l-au 
efectuat.

Or. es

Justificare

Amendament de ordin lingvistic. Nu trebuie confundat fiecare raport de inspecție cu raportul 
anual.

Amendamentul 363
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Documentarea rezultatelor 
controalelor oficiale la punctele de 
inspecție la frontieră se face prin 
documentul sanitar comun de intrare în 
conformitate cu articolul 54 alineatul 2 
litera (b).

Or. de

Justificare

Pentru reducerea sarcinii birocratice nu ar trebui prevăzută o dublă documentare. Evidența 
în conformitate cu articolul 54 este suficientă.

Amendamentul 364
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 13 eliminat

Controalele oficiale, metode și tehnici 

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

(2) Controalele oficiale includ, după caz, 
următoarele:

(a) o examinare a sistemelor de control pe 
care operatorii le dețin și a rezultatelor 
obținute;

(b) o inspecție a:

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

(ii) a materiilor prime, a ingredientelor, a 
adjuvanților tehnologici și a altor produse 
utilizate pentru prepararea și producerea 
de mărfuri sau pentru hrănirea sau 
tratarea animalelor;

(iii) a mărfurilor semifabricate;

(iv) a produselor și proceselor de curățare 
și de întreținere, precum a și produselor 
de protecție a plantelor;

(v) a etichetării, prezentării și publicității;

(c) controale privind condițiile de igienă 
la sediile operatorilor;

(d) o evaluare a procedurilor privind 
bunele practici de fabricație (BPF), 
bunele practici de igienă (BPI), bunele 
practici agricole și analiza riscurilor și a 
punctele critice de control (HACCP);

(e) o examinare a documentelor și a altor 
înregistrări care pot fi relevante pentru 
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evaluarea conformității cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2);

(f) interviuri cu operatorii și cu 
personalul acestora;

(g) o citire a valorilor înregistrate de 
instrumentele de măsurare ale 
operatorilor;

(h) controale efectuate cu instrumentele 
proprii ale autorităților competente în 
vederea verificării măsurătorilor efectuate 
de către operatori;

(i) orice altă activitate necesară în vederea 
identificării neconformităților.

Or. de

Justificare

Pentru a se evita fragmentarea conținutului, este oportună unirea articolelor 9 și 13.

Amendamentul 365
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autoritățile competente efectuează 
controale oficiale folosind metode și 
tehnici de control care, după caz, includ 
prospectări, supraveghere, inspecții, 
audituri, eșantionări, analize, teste și 
diagnosticări.

Or. es

Justificare

În conformitate cu mențiunile privind articolul 2 punctele 41 și 42 și noile definiții integrate.
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Amendamentul 366
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 367
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 368
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Controalele oficiale includ, după caz, (2) Controalele oficiale includ următoarele:
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următoarele:

Or. en

Amendamentul 369
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o inspecție a: (b) un control al:

Or. es

Justificare

Există mai multe tehnici de control, drept pentru care litera (b) trebuie să se refere la toate 
acestea, nu numai la inspecție.

Amendamentul 370
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) instalațiilor operatorilor, inclusiv a 
împrejurimilor, sediilor, birourilor, 
echipamentelor, instalațiilor și mașinilor, 
precum și transportului și a animalelor și a 
mărfurilor acestora;

Or. es

Justificare

Nu toți operatorii aplică tehnici de analiză a pericolelor și puncte critice de control. 
Sintagma „alte întreprinderi ale producătorilor primari” nu se regăsește în glosar și poate 
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genera incertitudini.

Amendamentul 371
Anna Rosbach

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) instalațiilor și a altor întreprinderi ale 
producătorilor primari, inclusiv a zonelor 
de producție (câmpuri, pajiști, livezi, 
păduri etc.), a sediilor, a birourilor, a
echipamentelor, a instalațiilor și a
mașinilor, precum și a transportului și a 
animalelor și a mărfurilor acestora;

Or. en

Justificare

Întrucât zonele de producție (parcelele de teren) nu fac întotdeauna parte din împrejurimile 
(imediate) ale unui producător primar, la acest punct este nevoie de o clarificare.

Amendamentul 372
Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 373
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) instalațiilor și a altor întreprinderi ale 
producătorilor primari, inclusiv a 
împrejurimilor, a sediilor, a birourilor, a
echipamentelor, a instalațiilor și a
mașinilor, precum și a transportului și a 
animalelor și a mărfurilor acestora, 
inclusiv a materialelor și a obiectelor 
care, prin destinația lor, intră în contact 
cu produsele alimentare;

Or. en

Amendamentul 374
Anna Rosbach

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) a materiilor prime, a ingredientelor, a 
adjuvanților tehnologici și a altor produse 
utilizate pentru prepararea și producerea de 
mărfuri sau pentru hrănirea sau tratarea 
animalelor;

(ii) a materiilor prime, a ingredientelor, a 
adjuvanților tehnologici, a materialelor 
care intră în contact cu alimentele și a 
altor produse utilizate pentru prepararea și 
producerea de mărfuri sau pentru hrănirea 
sau tratarea animalelor;

Or. en

Amendamentul 375
Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera b – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) a materialelor destinate să intre în 
contact cu produse alimentare;

Or. pl

Amendamentul 376
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o evaluare a procedurilor privind 
bunele practici de fabricație (BPF), bunele 
practici de igienă (BPI), bunele practici 
agricole și analiza riscurilor și a punctele
critice de control (HACCP);

(d) o evaluare a procedurilor privind 
bunele practici de fabricație (BPF), bunele 
practici de igienă (BPI) și analiza riscurilor 
și a punctelor critice de control (HACCP);

Or. de

Amendamentul 377
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) o evaluare a procedurilor privind 
bunele practici de fabricație (BPF), bunele 
practici de igienă (BPI), bunele practici 
agricole și analiza riscurilor și a punctele 
critice de control (HACCP);

(d) o evaluare a procedurilor privind 
bunele practici de fabricație (BPF), bunele 
practici de igienă (BPI), bunele practici 
agricole, precum și a procedurilor bazate 
pe principiile HACCP;

Or. en
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Justificare

Spre deosebire de propunerea Comisiei, obligația juridică nu vizează în mod special analiza 
riscurilor punctelor critice de control (HACCP).

Amendamentul 378
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) o examinare a documentelor și a altor 
înregistrări care pot fi relevante pentru 
evaluarea conformității cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2);

(e) o examinare a documentelor, a 
documentelor de trasabilitate și a altor 
înregistrări care pot fi relevante pentru 
evaluarea conformității cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 379
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În măsura în care este necesar în 
vederea efectuării controalelor oficiale sau 
a altor activități oficiale, în cazul în care 
acest lucru este impus de către autoritățile 
competente, operatorii oferă personalului 
din cadrul autorităților competente acces:

(1) În măsura în care este necesar în 
vederea efectuării controalelor oficiale sau 
a altor activități oficiale, în cazul în care 
acest lucru este impus de către autoritățile 
competente, operatorii oferă personalului 
din cadrul autorităților competente și 
personalului organismelor delegate, în 
cazul delegării unor sarcini specifice 
privind controalele oficiale, în 
conformitate cu articolul 25, acces:

Or. it
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Justificare

Corecție a amendamentului 18 (proiectul de raport): Este vorba despre controale oficiale, nu 
despre controale de risc, așa cum este greșit indicat în articolul 18 al proiectului de raport.

Amendamentul 380
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la sediile lor; (a) la sedii;

Or. pl

Amendamentul 381
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la sistemele lor computerizate de 
gestionare a informațiilor;

(b) la sistemele computerizate de 
gestionare a informațiilor;

Or. pl

Amendamentul 382
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) la sistemele lor computerizate de 
gestionare a informațiilor;

(b) la sistemele lor computerizate relevante 
de gestionare a informațiilor;

Or. de
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Justificare

Clarificare.

Amendamentul 383
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) la animalele și mărfurile lor; (c) la animale și mărfuri;

Or. pl

Amendamentul 384
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 385
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. pl
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Amendamentul 386
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) la documentele relevante și la orice alte 
informații relevante, precum și la 
elementele care fac obiectul controlului în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (3).

Or. de

Justificare

Clarificare și completare. Menționarea articolului 9 alineatul (3) se referă la propunerea de 
amendament, altfel este vorba de articolul 13 alineatul (2) din propunerea Comisiei.

Amendamentul 387
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) la documente și la orice alte informații 
relevante, inclusiv la rezultatele oricăror 
posibile teste proprii. Fiecare operator 
este în măsură să indice fiecare operator 
care îl aprovizionează și fiecare operator 
pe care îl aprovizionează.

Or. en

Amendamentul 388
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 389
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 390
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Operatorii pun la dispoziția autorităților 
competente în mod gratuit o cantitate 
suficientă de eșantioane.
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Or. de

Justificare

Clarificare.

Amendamentul 391
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul responsabil de transport: (3) Operatorul responsabil de animal sau 
de marfă:

Or. es

Justificare

Dispoziția nu ar trebui să se limiteze la transport fiindcă, de exemplu, un animal domestic ce 
poate fi inclus în domeniul de aplicare a acestei norme nu reprezintă un transport.

Amendamentul 392
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) pune la dispoziție toate informațiile 
privind transportul, pe suport de hârtie sau 
în format electronic.

(b) pune la dispoziție imediat toate 
informațiile solicitate privind transportul, 
pe suport de hârtie sau în format electronic.

Or. de

Justificare

Clarificare.
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Amendamentul 393
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate stabili, prin acte de 
punere în aplicare, norme:

eliminat

(a) de determinare a modalităților prin 
care autoritățile competente pot accesa 
sistemele computerizate de gestionare a 
informațiilor menționate la alineatul (1) 
litera (b);

(b) privind cooperarea între operatori și 
autoritățile competente, astfel cum se 
menționează la alineatul (3).

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

Or. en

Justificare

O legislație care să instituie norme de guvernare a modului în care autoritățile competente 
accesează sistemele informatizate de gestionare a informațiilor și care să vizeze cooperarea 
dintre operatori și autoritățile competente este complet inutilă și ar putea impieta asupra 
anchetelor penale.

Amendamentul 394
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate stabili, prin acte de 
punere în aplicare, norme:

eliminat
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(a) de determinare a modalităților prin 
care autoritățile competente pot accesa 
sistemele computerizate de gestionare a 
informațiilor menționate la alineatul (1) 
litera (b);

(b) privind cooperarea între operatori și 
autoritățile competente, astfel cum se 
menționează la alineatul (3).

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

Or. de

Amendamentul 395
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate stabili, prin acte de 
punere în aplicare, norme:

eliminat

(a) de determinare a modalităților prin 
care autoritățile competente pot accesa 
sistemele computerizate de gestionare a 
informațiilor menționate la alineatul (1) 
litera (b);

(b) privind cooperarea între operatori și 
autoritățile competente, astfel cum se 
menționează la alineatul (3).

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

Or. es

Justificare

Reglementarea de către Comisie a unor aspecte atât de concrete privind funcționarea fiecărei 
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autorități competente este excesivă și încalcă principiul subsidiarității.

Amendamentul 396
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) verificarea, de către sau sub 
responsabilitatea unui medic veterinar 
oficial, a sănătății și a bunăstării animalelor 
înainte de sacrificare;

(a) verificarea, de către un medic veterinar 
oficial, a sănătății și a bunăstării animalelor 
înainte de sacrificare;

Or. en

Amendamentul 397
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) verificarea, de către sau sub 
responsabilitatea unui medic veterinar 
oficial, a sănătății și a bunăstării animalelor 
înainte de sacrificare;

(a) verificarea, de către un medic veterinar 
oficial, a sănătății și a bunăstării animalelor 
înainte de sacrificare;

Or. en

Amendamentul 398
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) verificarea, de către sau sub (a) verificarea, de către sau sub 
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responsabilitatea unui medic veterinar 
oficial, a sănătății și a bunăstării animalelor 
înainte de sacrificare;

responsabilitatea unui medic veterinar 
oficial, a identității, sănătății și a bunăstării 
animalelor înainte de sacrificare, precum și 
a contaminării acestora cu materii fecale 
sau alte tipuri de contaminare;

Or. de

Justificare

Preluarea elementelor esențiale ale normelor existente în textul de bază al regulamentului.

Amendamentul 399
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) verificarea și evaluarea informațiilor 
din lanțul agroalimentar;

Or. de

Justificare

Preluarea elementelor esențiale ale normelor existente în textul de bază al regulamentului.

Amendamentul 400
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) controale oficiale efectuate de către sau 
sub responsabilitatea unui medic veterinar 
oficial în abatoare, fabrici de tranșare și 
unități de prelucrare a vânatului, în vederea 
verificării conformității cu cerințele 

(b) controale oficiale efectuate de către un 
medic veterinar oficial în abatoare, fabrici 
de tranșare și de prelucrare și unități de 
prelucrare a vânatului, în vederea 
verificării conformității cu cerințele 
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aplicabile privind: aplicabile privind:

Or. en

Amendamentul 401
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) igiena producției de carne; (i) igiena producției de carne cel puțin în 
ceea ce privește:

– proiectarea și întreținerea sediului și 
instalațiilor;

– analiza riscurilor și a punctelor critice 
de control (HACCP) înainte, în timpul și 
după efectuarea activităților, în special 
pentru protejarea de riscuri 
microbiologice, chimice sau fizice;

– igiena personală;

– instruirea în materie de igienă și metode 
de muncă;

Or. de

Justificare

Preluarea elementelor esențiale ale normelor existente în textul de bază al regulamentului.

Amendamentul 402
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) igiena producției de carne; (i) siguranța și igiena producției de carne;
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Or. en

Amendamentul 403
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) igiena producției de carne; (i) igiena producției de carne și producția 
de carne sigură și proprie consumului 
uman;

Or. en

Amendamentul 404
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) manipularea și eliminarea 
subproduselor de origine animală și a 
materialelor cu riscuri specificate;

eliminat

Or. es

Justificare

Neconformitate cu titlul.

Amendamentul 405
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b – punctul iv
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) sănătatea și bunăstarea animalelor. eliminat

Or. es

Justificare

Este redundant să se menționeze din nou bunăstarea animalelor, care este deja prevăzută la 
litera (a).

Amendamentul 406
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) testele de laborator;

Or. de

Justificare

Preluarea elementelor esențiale ale normelor existente în textul de bază al regulamentului.

Amendamentul 407
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) ambalarea produselor și etichetarea 
privind natura, calitatea și conținutul lor.

Or. en
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Justificare

Pentru a menține încrederea consumatorilor în lanțul agroalimentar, controalele oficiale în 
sectorul producției de carne ar trebui să verifice și că ambalajele și etichetele produselor nu 
sunt înșelătoare.

Amendamentul 408
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iva) așteptările consumatorilor în ceea ce 
privește natura, calitatea și compoziția 
produsului alimentar sau a bunului.

Or. en

Amendamentul 409
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b – punctul ivb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivb) supravegherea marcării de sănătate 
și a utilizării marcajelor

Or. de

Justificare

Preluarea elementelor esențiale ale normelor existente în textul de bază al regulamentului.

Amendamentul 410
Horst Schnellhardt
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Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b – punctul ivc (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivc) tratarea împotriva paraziților;

Or. de

Justificare

Preluarea elementelor esențiale ale normelor existente în textul de bază al regulamentului.

Amendamentul 411
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b – punctul ivd (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivd) controlul temperaturii;

Or. de

Justificare

Preluarea elementelor esențiale ale normelor existente în textul de bază al regulamentului.

Amendamentul 412
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b – punctul ive (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ive) calitatea apei;

Or. de
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Justificare

Preluarea elementelor esențiale ale normelor existente în textul de bază al regulamentului.

Amendamentul 413
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera b – punctul ivf (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ivf) controlul aprovizionării și furnizării 
de produse alimentare și al documentelor 
de însoțire;

Or. de

Justificare

Preluarea elementelor esențiale ale normelor existente în textul de bază al regulamentului.

Amendamentul 414
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) stabilirea îndeplinirii tuturor 
cerințelor relevante la toate nivelurile de 
producție de către personal și prin 
activitățile desfășurate de personal în 
cadrul întreprinderii;

Or. de

Justificare

Preluarea elementelor esențiale ale normelor existente în textul de bază al regulamentului.
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Amendamentul 415
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) examinarea oricărei dovezi privind 
utilizarea practicilor frauduloase.

Or. en

Justificare

Pentru a menține încrederea consumatorilor în lanțul agroalimentar și pentru a proteja 
sănătatea umană, trebuie luate măsuri de prevenire a practicilor frauduloase în sectorul 
producției de carne. Prin urmare, cei însărcinați cu efectuarea controalelor oficiale ar trebui 
să fie conștienți de riscul de fraudă existent în cadrul lanțului alimentar și ar trebui să îl ia în 
considerare atunci când efectuează respectivele controale.

Amendamentul 416
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) verificarea evidențelor relevante ale 
operatorului;

Or. de

Justificare

Preluarea elementelor esențiale ale normelor existente în textul de bază al regulamentului.

Amendamentul 417
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) După efectuarea controalelor 
menționate la alineatul (1), medicul 
veterinar oficial adoptă măsuri adecvate 
privind:

‒ comunicarea constatărilor inspecției;

‒ deciziile privind informațiile pentru 
lanțul agroalimentar;

‒ deciziile privind animalele vii;

‒ deciziile privind bunăstarea animalelor 
și

‒ deciziile privind carnea.

Or. de

Justificare

Preluarea elementelor esențiale ale normelor existente în textul de bază al regulamentului.

Amendamentul 418
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În abatoare, autoritatea competentă 
trebuie să se asigure că este prezent cel 
puțin un medic veterinar oficial:

(a) pe tot parcursul inspecțiilor ante-
mortem și post-mortem;

și

(b) în unitățile de prelucrare a vânatului, 
prin inspecții post-mortem.

În fabricile de tranșare, autoritatea 
competentă trebuie să se asigure că un 
medic veterinar oficial sau un membru al 
personalului auxiliar oficial poate efectua 
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inspecții în orice moment.

Or. en

Justificare

Reintegrează în legislația actuală cerința privind frecvența inspecției în abatoare.

Amendamentul 419
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 ba (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1ba) Asistenții de specialitate oficiali pot 
sprijini medicul veterinar oficial la 
controlul oficial. În acest context, ei fac 
parte dintr-o echipă independentă.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 
privind normele specifice aplicabile 
asistenților de specialitate oficiali care 
sprijină medicul veterinar oficial la 
îndeplinirea anumitor sarcini.

Or. de

Justificare

Preluarea elementelor esențiale ale normelor existente în textul de bază al regulamentului.

Amendamentul 420
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre se asigură că dispun 
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de personal oficial suficient pentru a 
efectua controalele oficiale necesare cu 
frecvența indicată.

Or. en

Justificare

Restabilește legislația actuală.

Amendamentul 421
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 bb (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1bb) Statele membre pot permite 
personalului din abatoare să se implice în 
controalele oficiale ale producției de 
carne de pasăre și lagomorfe și să 
efectueze anumite sarcini sub 
responsabilitatea medicului veterinar 
oficial. În acest caz, statele membre se 
asigură că personalul în cauză

‒ dispune de calificările necesare și are o 
formare corespunzătoare în conformitate 
cu dispozițiile menționate;

‒ lucrează independent de personalul din 
producție și

‒ informează medicul veterinar oficial cu 
privire la orice deficiențe.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 
în care să reglementeze condițiile 
specifice în care personalul din abatoare 
poate desfășura activități în cadrul 
controalelor privind producția de carne de 
pasăre și lagomorfe, precum și forma și 
efectuarea testelor pentru evaluarea 
performanțelor.
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Or. de

Justificare

Preluarea elementelor esențiale ale normelor existente în textul de bază al regulamentului.

Amendamentul 422
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139
cu privire la normele specifice de efectuare 
a controalelor oficiale asupra produselor de 
origine animală destinate consumului uman 
și asupra animalelor destinate producției de 
astfel de produse în vederea verificării 
conformității cu normele prevăzute la 
articolul 1 alineatul (2) literele (a), (c), (d) 
și (e) care se aplică acestor produse și 
animale, precum și cu privire la acțiunile 
care trebuie întreprinse de către autoritățile 
competente ca urmare a controalelor 
oficiale. Aceste acte delegate instituie 
norme privind:

Comisia este abilitată să adopte propuneri 
legislative cu privire la normele specifice 
de efectuare a controalelor oficiale asupra 
produselor de origine animală destinate 
consumului uman și asupra animalelor 
destinate producției de astfel de produse în 
vederea verificării conformității cu 
normele prevăzute la articolul 1 alineatul 
(2) literele (a), (c), (d) și (e) care se aplică 
acestor produse și animale, precum și cu 
privire la acțiunile care trebuie întreprinse 
de către autoritățile competente ca urmare 
a controalelor oficiale. Aceste propuneri 
legislative instituie norme privind:

Or. en

Amendamentul 423
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 cu 
privire la normele specifice de efectuare a 

Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 cu 
privire la normele specifice de efectuare a 
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controalelor oficiale asupra produselor de 
origine animală destinate consumului uman 
și asupra animalelor destinate producției de 
astfel de produse în vederea verificării 
conformității cu normele prevăzute la 
articolul 1 alineatul (2) literele (a), (c), (d) 
și (e) care se aplică acestor produse și 
animale, precum și cu privire la acțiunile 
care trebuie întreprinse de către autoritățile 
competente ca urmare a controalelor 
oficiale. Aceste acte delegate instituie 
norme privind:

controalelor oficiale asupra produselor de 
origine animală destinate consumului uman 
și asupra animalelor destinate producției de 
astfel de produse în vederea verificării 
conformității cu normele prevăzute la 
articolul 1 alineatul (2) literele (a), (d) și 
(e) care se aplică acestor produse și 
animale, precum și cu privire la acțiunile 
care trebuie întreprinse de către autoritățile
competente ca urmare a controalelor 
oficiale. Aceste acte delegate instituie 
norme privind:

Or. es

Justificare

Acest articol pare să se refere în mod specific la controlul oficial al produselor de origine 
animală din abatoare, fabrici de tranșare și unități de prelucrare a vânatului, drept pentru 
care la acest articol nu ar trebui menționat articolul 1 alineatul (2) litera (c), care se referă 
la legislația privind furajele și la igiena furajelor.

Amendamentul 424
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 cu 
privire la normele specifice de efectuare a 
controalelor oficiale asupra produselor de 
origine animală destinate consumului uman 
și asupra animalelor destinate producției de 
astfel de produse în vederea verificării 
conformității cu normele prevăzute la 
articolul 1 alineatul (2) literele (a), (c), (d) 
și (e) care se aplică acestor produse și 
animale, precum și cu privire la acțiunile 
care trebuie întreprinse de către autoritățile 
competente ca urmare a controalelor 
oficiale. Aceste acte delegate instituie 
norme privind:

Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate suplimentare în conformitate cu 
articolul 139 cu privire la normele 
specifice de efectuare a controalelor 
oficiale asupra produselor de origine 
animală destinate consumului uman și 
asupra animalelor destinate producției de 
astfel de produse în vederea verificării 
conformității cu normele prevăzute la 
articolul 1 alineatul (2) literele (a), (c), (d) 
și (e) care se aplică acestor produse și 
animale, precum și cu privire la acțiunile 
care trebuie întreprinse de către autoritățile 
competente ca urmare a controalelor 
oficiale. Actele delegate iau în considerare 
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condițiile specifice din întreprinderile 
mici și conțin măsuri privind facilitarea 
aplicării principiilor HACCP în 
conformitate cu articolul 5 din 
Regulamentul (CE) nr. 852/2004. Aceste 
acte delegate instituie norme privind:

Or. de

Amendamentul 425
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) responsabilitățile și sarcinile specifice 
ale autorităților competente în plus față de 
cele prevăzute la alineatul (1) și la 
articolele 4, 8 și 9, la articolul 10 alineatul 
(1), la articolele 11, 12 și 13, la articolul 34 
alineatele (1) și (2) și la articolul 36;

(a) responsabilitățile și sarcinile specifice 
ale autorităților competente în plus față de 
cele prevăzute la alineatul (1) și la articolul 
10 alineatul (1), la articolele 11 și 12 și la 
articolul 34 alineatele (1) și (2);

Or. de

Justificare

Responsabilitățile autorităților competente constituie o parte esențială a regulamentului și ar 
trebui reglementate în articolele corespunzătoare. Adoptarea de acte delegate suplimentare 
este considerată a fi prea amplă, întrucât ar putea influența negativ interpretarea altor părți 
din prezentul regulament.

Amendamentul 426
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale și 

eliminat
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frecvența minimă uniformă a acestor 
controale oficiale, având în vedere, în 
plus față de criteriile menționate la 
articolul 8 alineatul (1), pericolele și 
riscurile specifice existente în legătură cu 
fiecare produs de origine animală și cu 
diferitele procese la care este supus 
acesta;

Or. en

Amendamentul 427
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale și frecvența 
minimă uniformă a acestor controale 
oficiale, având în vedere, în plus față de 
criteriile menționate la articolul 8 alineatul 
(1), pericolele și riscurile specifice 
existente în legătură cu fiecare produs de 
origine animală și cu diferitele procese la 
care este supus acesta;

(b) cerințele specifice uniforme și 
armonizate pentru efectuarea controalelor 
oficiale și frecvența minimă armonizată a 
acestor controale oficiale, având în vedere, 
în plus față de criteriile menționate la 
articolul 8 alineatul (1), pericolele și 
riscurile specifice existente în legătură cu 
fiecare produs de origine animală și cu 
diferitele procese la care este supus acesta;

Or. es

Amendamentul 428
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale și frecvența 
minimă uniformă a acestor controale 
oficiale, având în vedere, în plus față de 
criteriile menționate la articolul 8 alineatul 

(b) cerințele generale uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale și frecvența 
minimă uniformă a acestor controale 
oficiale, având în vedere, în plus față de 
criteriile menționate la articolul 8 alineatul 
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(1), pericolele și riscurile specifice 
existente în legătură cu fiecare produs de 
origine animală și cu diferitele procese la 
care este supus acesta;

(1), pericolele și riscurile specifice 
existente în legătură cu fiecare produs de 
origine animală și cu diferitele procese la 
care este supus acesta;

Or. en

Amendamentul 429
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1– litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cazurile și condițiile în care personalul 
din abatoare poate fi implicat în 
controalele oficiale, precum și concepția 
și aplicarea testelor pentru evaluarea 
performanțelor lor;

eliminat

Or. de

Justificare

Luat în considerare în amendamentul la articolul 15 alineatul 1c (nou).

Amendamentul 430
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cazurile și condițiile în care personalul 
din abatoare poate fi implicat în 
controalele oficiale, precum și concepția 
și aplicarea testelor pentru evaluarea 
performanțelor lor;

eliminat

Or. en
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Justificare

Pentru a asigura fiabilitatea controalelor oficiale, este recomandabil ca acestea să fie 
complet imparțiale. Încurajarea personalului din abatoare să fie implicat în conceperea și în 
aplicarea controalelor oficiale ar prezenta un conflict de interese.

Amendamentul 431
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cazurile și condițiile în care personalul 
din abatoare poate fi implicat în 
controalele oficiale, precum și concepția 
și aplicarea testelor pentru evaluarea 
performanțelor lor;

eliminat

Or. en

Justificare

Principiul existenței unor inspectori independenți în domeniul producției de carne este un 
aspect-cheie al legislației. Utilizarea în abatoare pe o scară mai largă a inspectorilor 
angajați de o companie ar trebui stabilită prin codecizie, și nu printr-un act delegat.

Amendamentul 432
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cazurile și condițiile în care personalul 
din abatoare poate fi implicat în 
controalele oficiale, precum și concepția 
și aplicarea testelor pentru evaluarea 
performanțelor lor;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 433
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cazurile și condițiile în care personalul 
din abatoare poate fi implicat în controalele 
oficiale, precum și concepția și aplicarea 
testelor pentru evaluarea performanțelor 
lor;

(c) cazurile și condițiile în care personalul 
calificat din abatoare poate fi implicat în 
controalele oficiale, precum și concepția și 
aplicarea testelor specifice pentru 
evaluarea competențelor tehnice ale 
acestuia;

Or. es

Justificare

Evaluarea performanțelor personalului nu este, probabil, cea mai bună metodă de evaluare a 
competențelor tehnice ale personalului care desfășoară anumite funcții.

Amendamentul 434
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Pentru asigurarea principiului subsidiarității, decizia cu privire la măsurile care se impun ar 
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trebui să le revină autorităților competente din statele membre.

Amendamentul 435
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) criteriile de stabilire, pe baza unei 
analize a riscurilor, a situațiilor în care 
medicul veterinar oficial nu are obligația 
de a fi prezent în abatoare și în unitățile 
de prelucrare a vânatului în timpul 
controalelor oficiale menționate la 
alineatul (1).

eliminat

Or. de

Justificare

Luat în considerare în amendamentul la articolul 15 alineatul 1b (nou).

Amendamentul 436
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) criteriile de stabilire, pe baza unei 
analize a riscurilor, a situațiilor în care 
medicul veterinar oficial nu are obligația 
de a fi prezent în abatoare și în unitățile 
de prelucrare a vânatului în timpul 
controalelor oficiale menționate la 
alineatul (1).

eliminat

Or. en



PE526.076v01-00 90/99 AM\1013304RO.doc

RO

Amendamentul 437
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) criteriile de stabilire, pe baza unei 
analize a riscurilor, a situațiilor în care 
medicul veterinar oficial nu are obligația 
de a fi prezent în abatoare și în unitățile 
de prelucrare a vânatului în timpul 
controalelor oficiale menționate la 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 438
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) criteriile de stabilire, pe baza unei 
analize a riscurilor, a situațiilor în care 
medicul veterinar oficial nu are obligația 
de a fi prezent în abatoare și în unitățile 
de prelucrare a vânatului în timpul 
controalelor oficiale menționate la 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 439
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) criteriile de stabilire, pe baza unei 
analize a riscurilor, a situațiilor în care 
medicul veterinar oficial nu are obligația 
de a fi prezent în abatoare și în unitățile 
de prelucrare a vânatului în timpul 
controalelor oficiale menționate la 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 440
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La adoptarea actelor delegate, astfel 
cum se prevede la alineatul (2), Comisia 
ține seama de:

(3) La adoptarea propunerilor legislative, 
astfel cum se prevede la alineatul (2), 
Comisia ține seama de:

Or. en

Amendamentul 441
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) experiența acumulată de către operatorii 
din sectorul alimentar privind aplicarea
procedurilor menționate la articolul 5 din 
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului48 ;

(a) experiența acumulată de către 
autoritățile competente și operatorii din 
sectorul alimentar privind aplicarea 
procedurilor menționate la articolul 5 din 
Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului48;

__________________ __________________
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48 JO L 139, 30.4.2004, p. 1. 48 JO L 139, 30.4.2004, p. 1.

Or. de

Justificare

La adoptarea actelor delegate este important să se ia în considerare și experiența 
autorităților competente privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 852/2004.

Amendamentul 442
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) așteptările consumatorilor cu privire la 
compoziția alimentelor și modificările 
modelelor de consum alimentar;

eliminat

Or. de

Justificare

Nu este suficient de clar definit modul în care se stabilesc așteptările consumatorilor și cum 
sunt acestea preluate în elaborarea actelor delegate.

Amendamentul 443
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 3 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) probabilitatea practicilor 
frauduloase.

Or. en



AM\1013304RO.doc 93/99 PE526.076v01-00

RO

Amendamentul 444
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În măsura în care acest lucru nu 
împiedică realizarea obiectivelor privind 
sănătatea umană și animală urmărite prin 
normele menționate la articolul 1 alineatul 
(2) literele (a), (c), (d) și (e) aplicabile 
produselor de origine animală destinate 
consumului uman și animalelor destinate 
producției de astfel de produse, Comisia 
ține seama, la adoptarea actelor delegate în 
conformitate cu alineatul (2), și de 
următoarele elemente:

(4) În măsura în care acest lucru nu 
împiedică realizarea obiectivelor privind 
sănătatea umană și animală urmărite prin 
normele menționate la articolul 1 alineatul 
(2) literele (a), (c), (d) și (e) aplicabile 
produselor de origine animală destinate 
consumului uman și animalelor destinate 
producției de astfel de produse, Comisia 
ține seama, la adoptarea propunerilor 
legislative în conformitate cu alineatul (2), 
și de următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 445
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nevoia de a facilita aplicarea actelor 
delegate la întreprinderile mici;

eliminat

Or. de

Justificare

Pentru o mai bună lizibilitate și aplicare ulterioară a actelor delegate, eventuala facilitare 
pentru întreprinderile mici ar trebui inclusă în respectivul act delegat. De aceea, acest aspect 
a fost inclus în amendamentul la articolul 15 alineatul (2).
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Amendamentul 446
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139
cu privire la normele de efectuare a 
controalelor oficiale în vederea verificării 
conformității cu normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2) litera (a) în cazul 
anumitor substanțe a căror utilizare la 
culturi sau la animale, respectiv pentru a 
produce sau prelucra alimente sau furaje, 
poate avea ca rezultat apariția de reziduuri 
ale acestor substanțe în alimente sau furaje, 
precum și cu privire la acțiunile care 
trebuie întreprinse de către autoritățile 
competente ca urmare a controalelor 
oficiale. Aceste acte delegate țin seama de 
necesitatea asigurării unui nivel minim de 
controale oficiale pentru a preveni 
încălcarea normelor menționate la 
articolul 1 alineatul (2) litera (a) în cazul 
utilizării acestor substanțe și stabilesc 
norme privind:

Comisia este abilitată să adopte propuneri 
legislative cu privire la normele de 
efectuare a controalelor oficiale în vederea 
verificării conformității cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) litera 
(a) în cazul anumitor substanțe a căror 
utilizare la culturi sau la animale, respectiv 
pentru a produce sau prelucra alimente sau 
furaje, poate avea ca rezultat apariția de 
reziduuri ale acestor substanțe în alimente 
sau furaje, precum și cu privire la acțiunile 
care trebuie întreprinse de către autoritățile 
competente ca urmare a controalelor 
oficiale. Aceste propuneri legislative țin 
seama de necesitatea asigurării unui nivel 
minim de controale oficiale pentru a 
preveni încălcarea normelor menționate la 
articolul 1 alineatul (2) litera (a) în cazul 
utilizării acestor substanțe și stabilesc 
norme privind:

Or. en

Amendamentul 447
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cerințele specifice uniforme privind 
efectuarea controalelor oficiale și
frecvența minimă uniformă a acestor 
controale oficiale, având în vedere, în plus 
față de criteriile menționate la articolul 8 

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

asociate substanțelor neautorizate și 
utilizării neautorizate a substanțelor 
autorizate;

Or. en

Amendamentul 448
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 16 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 449
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 17 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Norme specifice privind controalele 
oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse 
de către autoritățile competente în legătură 
cu animalele, produsele de origine animală,
materialele germinative, subprodusele de 
origine animală și produsele derivate

Norme specifice privind controalele 
oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse 
de către autoritățile competente în legătură 
cu animalele, produsele de origine animală 
și materialele germinative

Or. de
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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 să fie menținut și nu transformat într-un act delegat.

Amendamentul 450
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful -1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Controalele oficiale privind animalele 
cuprind:

‒ verificarea măsurilor de protecție 
împotriva riscurilor biologice și chimice la 
adresa sănătății umane și animale;

‒ verificarea măsurilor privind protecția 
animalelor fără a aduce atingere 
dispozițiilor de la articolul 18;

‒ verificarea măsurilor privind controlul 
și eradicarea bolilor.

Or. de

Justificare

Definiție mai clară a posibilului conținut al unui act delegat.

Amendamentul 451
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful -1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Controalele oficiale privind produsele de 
origine animală cuprind:

– verificarea siguranței și a igienei;
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– verificarea marcajului și a ambalajului.

Or. de

Justificare

Definiție mai clară a posibilului conținut al unui act delegat.

Amendamentul 452
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139
cu privire la normele de efectuare a 
controalelor oficiale asupra animalelor, 
produselor de origine animală, materialelor 
germinative, subproduselor de origine 
animală și a altor produse derivate în 
vederea verificării conformității cu 
normele Uniunii menționate la articolul 1 
alineatul (2) literele (d) și (e) și la acțiunile 
care trebuie întreprinse de către autoritățile 
competente ca urmare a controalelor 
oficiale. Aceste acte delegate țin seama de 
riscurile pentru sănătatea animală pe care 
le prezintă animalele, produsele de origine 
animală și materialele germinative, precum 
și de riscurile pentru sănătatea umană și 
animală pe care le prezintă subprodusele de 
origine animală și produsele derivate și 
conțin norme privind:

Comisia este abilitată să adopte propuneri 
legislative cu privire la normele de 
efectuare a controalelor oficiale asupra 
animalelor, produselor de origine animală, 
materialelor germinative, subproduselor de 
origine animală și a altor produse derivate 
în vederea verificării conformității cu 
normele Uniunii menționate la articolul 1 
alineatul (2) literele (d) și (e) și la acțiunile 
care trebuie întreprinse de către autoritățile 
competente ca urmare a controalelor 
oficiale. Aceste propuneri legislative țin 
seama de riscurile pentru sănătatea animală
pe care le prezintă animalele, produsele de 
origine animală și materialele germinative, 
precum și de riscurile pentru sănătatea 
umană și animală pe care le prezintă 
subprodusele de origine animală și 
produsele derivate și conțin norme privind:

Or. en

Amendamentul 453
Horst Schnellhardt
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Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 cu 
privire la normele de efectuare a 
controalelor oficiale asupra animalelor, 
produselor de origine animală, materialelor 
germinative, subproduselor de origine 
animală și a altor produse derivate în 
vederea verificării conformității cu 
normele Uniunii menționate la articolul 1 
alineatul (2) literele (d) și (e) și la acțiunile 
care trebuie întreprinse de către autoritățile 
competente ca urmare a controalelor 
oficiale. Aceste acte delegate țin seama de 
riscurile pentru sănătatea animală pe care 
le prezintă animalele, produsele de origine 
animală și materialele germinative, precum 
și de riscurile pentru sănătatea umană și 
animală pe care le prezintă subprodusele 
de origine animală și produsele derivate și 
conțin norme privind:

Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 cu 
privire la normele de efectuare a 
controalelor oficiale asupra animalelor, 
produselor de origine animală, materialelor 
germinative, subproduselor de origine 
animală și a altor produse derivate în 
vederea verificării conformității cu 
normele Uniunii menționate la articolul 1 
alineatul (2) literele (d) și (e) și la acțiunile 
care trebuie întreprinse de către autoritățile 
competente ca urmare a controalelor 
oficiale. Aceste acte delegate țin seama de 
riscurile pentru sănătatea animală pe care 
le prezintă animalele, produsele de origine 
animală și materialele germinative și conțin 
norme privind:

Or. de

Justificare

Separare a subproduselor de origine animală și a produselor derivate. 

Amendamentul 454
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) responsabilitățile și sarcinile specifice 
ale autorităților competente în plus față de 
cele prevăzute la articolele 4, 8 și 9, la 
articolul 10 alineatul (1), la articolele 11, 
12 și 13, la articolul 34 alineatele (1) și (2) 

(a) responsabilitățile și sarcinile specifice 
ale autorităților competente în plus față de 
cele prevăzute la articolul 10 alineatul (1), 
la articolele 11 și 12 și la articolul 34 
alineatele (1) și (2);
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și la articolul 36;

Or. de

Justificare

Responsabilitățile autorităților competente constituie o parte esențială a regulamentului și ar 
trebui reglementate în articolele corespunzătoare. Adoptarea de acte delegate suplimentare 
este considerată a fi prea amplă, întrucât ar putea influența negativ interpretarea altor părți 
din prezentul regulament.

Amendamentul 455
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 17 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en


