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Amendamentul 456
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 18 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Norme specifice privind controalele 
oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse 
de către autoritățile competente în legătură 
cu cerințele în materie de bunăstare a 
animalelor

Norme specifice privind controalele 
oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse 
de către autoritățile competente în legătură 
cu animalele vertebrate, produsele de 
origine animală care nu sunt destinate 
consumului uman, materialul germinativ, 
subprodusele de origine animală și 
produsele derivate

Or. es

Justificare

Titlul prezentului articol pare să duplice dispozițiile articolului 15, întrucât ambele fac 
referire la „animale” și la „produse de origine animală”. Se propune adăugarea termenului 
„vertebrate” fiindcă, în ceea ce privește bunăstarea animalelor, protecția este limitată la 
categoria vertebratelor.

Amendamentul 457
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul călătoriilor de lungă durată 
între statele membre și între acestea și țări 
terțe, controale oficiale efectuate în orice 
etapă a călătoriei în mod aleatoriu sau 
asupra unui anumit transport, pentru a 
verifica dacă duratele de călătorie 
declarate sunt realiste și dacă respectiva 
călătorie respectă dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 1/2005 și, în 
special, dacă perioadele de călătorie și 
perioadele de repaus au respectat limitele 
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stabilite în anexa I capitolul V la 
Regulamentul (CE) nr. 1/2005;

Or. en

Justificare

În mod surprinzător, articolul 18 impune controlarea transporturilor de animale înainte de 
călătorie și la punctele de ieșire din UE, dar nu și în timpul călătoriei.

Amendamentul 458
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) în cazul călătoriilor de lungă durată 
între statele membre și între acestea și țări 
terțe, controale oficiale efectuate în orice 
etapă a călătoriei în mod aleatoriu sau 
asupra unui anumit transport, pentru a 
verifica dacă duratele de călătorie 
declarate sunt realiste și dacă respectiva 
călătorie respectă dispozițiile prezentului 
regulament și, în special, dacă perioadele 
de călătorie și perioadele de repaus au 
respectat limitele stabilite în anexa I 
capitolul V la Regulamentul (CE) 
nr. 1/2005;

Or. en

Amendamentul 459
Glenis Willmott

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 460
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Potrivit dispoziției corespunzătoare din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 privind protecția 
animalelor în timpul transportului, mijloacele de transport sunt controlate pentru a se 
verifica conformitatea cu capitolul II și, după caz, cu capitolul VI din regulament. 
Propunerea de regulament privind controalele oficiale abrogă acest aspect al 
Regulamentului 1/2005. Prin urmare, acesta ar trebui să fie inclus în propunerea de 
regulament privind controalele oficiale.

Amendamentul 461
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) controale oficiale cu scopul de a (ii) controale oficiale cu scopul de a 
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verifica dacă transportatorii respectă 
acordurile internaționale aplicabile și dacă 
dețin autorizații valabile de transportator și 
certificate de competență pentru șoferi și 
însoțitori;

verifica dacă transportatorii respectă 
acordurile internaționale aplicabile, 
inclusiv Convenția europeană privind 
protecția animalelor în transportul 
internațional, și dacă dețin autorizații 
valabile de transportator și certificate de 
competență pentru șoferi și însoțitori;

Or. en

Justificare

Ar fi util să se sublinieze faptul că principalul acord aplicabil este Convenția europeană 
privind protecția animalelor în transportul internațional.

Amendamentul 462
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera c – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) în urma controalelor oficiale 
efectuate conform dispozițiilor literei (c) 
punctul (i) de la prezentul alineat, în 
cazul în care autoritatea competentă 
consideră că animalele nu sunt pregătite 
pentru transport, acestea vor fi 
descărcate, vor primi apă și hrană, și vor 
fi lăsate să se odihnească până ce sunt 
pregătite să își continue călătoria.

Or. en

Amendamentul 463
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera ca (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul în care un control oficial 
efectuat conform dispozițiilor literei (c) 
punctul (i) de la prezentul alineat 
stabilește că, potrivit opiniei autorității 
competente, animalele nu sunt pregătite 
pentru a-și continua călătoria, acestea vor 
fi descărcate, vor primi apă și hrană, și 
vor fi lăsate să se odihnească; dacă este 
necesar, se va asigura asistență 
veterinară;

Or. en

Justificare

Potrivit Regulamentului 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului, în cazul 
în care, la un punct de ieșire din UE, se constată că animalele nu sunt pregătite pentru a-și 
continua călătoria, acestea trebuie descărcate, trebuie să primească apă și hrană și trebuie 
să se odihnească. Propunerea de regulament privind controalele oficiale repetă cerința din 
Regulamentul 1/2005, potrivit căreia animalele trebuie verificate la punctele de ieșire, pentru 
a se verifica dacă acestea sunt pregătite să își continue călătoria, însă nu menționează ce 
măsuri ar trebui luate în ceea ce privește animalele care nu se află într-o stare 
corespunzătoare.

Amendamentul 464
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) prin intermediul unor acte de punere 
în aplicare, Comisia prevede o durată 
maximă a călătoriei de 12 ore, pentru 
toate transporturile de cai în vederea 
sacrificării, în conformitate cu Directiva 
Consiliului 2009/156/CE și cu 
recomandările EFSA;

Or. en
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Amendamentul 465
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2) litera (f) prevăd 
obligația îndeplinirii unor standarde 
necuantificabile de bunăstare a 
animalelor sau în cazul în care aceste 
norme prevăd obligația adoptării 
anumitor practici a căror respectare nu 
poate fi verificată în mod eficient prin 
utilizarea exclusivă a metodelor și a 
tehnicilor de control oficial menționate la 
articolul 13, controalele oficiale efectuate 
în vederea verificării conformității cu 
aceste norme pot include utilizarea unor 
indicatori specifici de bunăstare a 
animalelor, în cazurile și în condițiile care 
se adoptă în conformitate cu alineatul (3) 
litera (f).

eliminat

Or. es

Justificare

Se propune eliminarea acestui alineat, întrucât menționează indicatori care nu sunt 
reglementați de niciun act legislativ al Uniunii. Referirea la aceștia este prematură și 
generează incertitudini juridice, întrucât se menționează un element despre care nu se știe ce 
este, nefiind definit în nicio normă. Comisia Europeană a declarat în repetate rânduri că va 
adopta un act legislativ privind bunăstarea animalelor, care va include indicatori. După 
prezentarea și aprobarea acestuia, se va putea include această trimitere, însă, deocamdată, 
este prematur.

Amendamentul 466
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE



AM\1013305RO.doc 9/114 PE526.077v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139
cu privire la normele de efectuare a 
controalelor oficiale în vederea verificării 
respectării normelor Uniunii menționate la
articolul 1 alineatul (2) litera (f). Aceste 
acte delegate țin seama de riscul pentru 
bunăstarea animalelor legat de activitățile 
agricole și de transportul, sacrificarea și 
uciderea animalelor, și stabilesc norme 
privind:

(3) Comisia este abilitată să adopte 
propuneri legislative cu privire la normele 
de efectuare a controalelor oficiale în 
vederea verificării respectării normelor 
Uniunii menționate la articolul 1 
alineatul (2) litera (f). Aceste propuneri 
legislative țin seama de riscul pentru 
bunăstarea animalelor legat de activitățile 
agricole și de transportul, sacrificarea și 
uciderea animalelor, și stabilesc norme 
privind:

Or. en

Amendamentul 467
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) verificarea respectării cerințelor de 
bunăstare a animalelor la punctele de 
inspecție la frontieră și la punctele de 
ieșire, precum și a cerințelor minime 
aplicabile la punctele de ieșire;

(d) verificarea respectării cerințelor de 
bunăstare a animalelor la punctele de 
inspecție la frontieră și la punctele de 
ieșire;

Or. es

Justificare

Această cerință nouă nu apare în normele în vigoare și constituie o obligație restrictivă 
pentru capacitatea de decizie a statelor membre în legătură cu exportul de animale.

Amendamentul 468
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) cazurile și condițiile în care 
controalele oficiale efectuate în vederea 
verificării respectării cerințelor în materie 
de bunăstare a animalelor pot include 
utilizarea unor indicatori specifici de 
bunăstare a animalelor, bazați pe criterii 
de performanță măsurabile, precum și 
concepția unor astfel de indicatori pe bază 
de dovezi științifice și tehnice.

eliminat

Or. es

Justificare

Comisia Europeană a declarat în repetate rânduri că va adopta un act legislativ privind 
bunăstarea animalelor, care va include indicatori. După prezentarea și aprobarea acestuia, 
se va putea include această trimitere, însă, deocamdată, este prematur.

Amendamentul 469
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) cazurile și condițiile în care controalele 
oficiale efectuate în vederea verificării 
respectării cerințelor în materie de 
bunăstare a animalelor pot include
utilizarea unor indicatori specifici de 
bunăstare a animalelor, bazați pe criterii de 
performanță măsurabile, precum și 
concepția unor astfel de indicatori pe bază 
de dovezi științifice și tehnice.

(f) cazurile și condițiile în care controalele 
oficiale efectuate în vederea verificării 
respectării cerințelor în materie de 
bunăstare a animalelor includ utilizarea 
unor indicatori specifici de bunăstare a 
animalelor, bazați pe criterii de 
performanță măsurabile, precum și 
concepția unor astfel de indicatori pe bază 
de dovezi științifice și tehnice.

Or. en
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Amendamentul 470
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat

Norme specifice privind controalele 
oficiale și acțiunile care trebuie 
întreprinse de către autoritățile 
competente în legătură cu sănătatea 
plantelor

Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 
cu privire la normele de efectuare a 
controalelor oficiale asupra plantelor, a 
produselor vegetale și a altor obiecte în 
vederea verificării conformității cu 
normele Uniunii menționate la articolul 1 
alineatul (2) litera (g) aplicabile acestor 
mărfuri și cu privire la acțiunile care 
trebuie întreprinse de către autoritățile 
competente ca urmare a unor astfel de 
controale oficiale. Aceste acte delegate țin 
seama de riscurile pentru sănătatea 
plantelor asociate plantelor, produselor 
vegetale și altor obiecte în legătură cu 
dăunători ai plantelor sau cu operatori 
specifici și stabilesc norme privind:

(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) 
și la articolul 36;

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

(c) frecvențele uniforme ale controalelor 
oficiale efectuate de către autoritățile 
competente cu privire la operatorii 
autorizați să emită pașapoarte fitosanitare 
în conformitate cu articolul 79 alineatul 
(1) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul 
Regulamentului privind măsurile de 
protecție împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor] având în vedere, în 
plus față de criteriile menționate la 
articolul 8 alineatul (1), dacă acești 
operatori au pus sau nu în aplicare un 
plan de gestionare a riscului fitosanitar 
menționat la articolul 86 din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să 
inserați numărul Regulamentului privind 
măsurile de protecție împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor] 
pentru plante, produse din plante și alte 
obiecte pe care le produc;

(d) cazurile în care autoritățile 
competente trebuie să adopte 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.

Or. de

Justificare

Având în vedere efectul de spin-off al normelor sectoriale privind sănătatea plantelor, 
materialul de reproducere a plantelor și produsele fitosanitare, împuternicirea pentru 
adoptarea de acte delegate nu este necesară în prezentul regulament.
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Amendamentul 471
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat

Norme specifice privind controalele 
oficiale și acțiunile care trebuie 
întreprinse de către autoritățile 
competente în legătură cu sănătatea 
plantelor

Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 
cu privire la normele de efectuare a 
controalelor oficiale asupra plantelor, a 
produselor vegetale și a altor obiecte în 
vederea verificării conformității cu 
normele Uniunii menționate la articolul 1 
alineatul (2) litera (g) aplicabile acestor 
mărfuri și cu privire la acțiunile care 
trebuie întreprinse de către autoritățile 
competente ca urmare a unor astfel de 
controale oficiale. Aceste acte delegate țin 
seama de riscurile pentru sănătatea 
plantelor asociate plantelor, produselor 
vegetale și altor obiecte în legătură cu 
dăunători ai plantelor sau cu operatori 
specifici și stabilesc norme privind:

(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) 
și la articolul 36;

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

(c) frecvențele uniforme ale controalelor 
oficiale efectuate de către autoritățile 
competente cu privire la operatorii 
autorizați să emită pașapoarte fitosanitare 
în conformitate cu articolul 79 alineatul 
(1) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul 
Regulamentului privind măsurile de 
protecție împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor] având în vedere, în 
plus față de criteriile menționate la 
articolul 8 alineatul (1), dacă acești 
operatori au pus sau nu în aplicare un 
plan de gestionare a riscului fitosanitar 
menționat la articolul 86 din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să 
inserați numărul Regulamentului privind 
măsurile de protecție împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor] 
pentru plante, produse din plante și alte 
obiecte pe care le produc;

(d) cazurile în care autoritățile 
competente trebuie să adopte 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.

Or. de

Amendamentul 472
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 19
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 19 eliminat

Norme specifice privind controalele 
oficiale și acțiunile care trebuie 
întreprinse de către autoritățile 
competente în legătură cu sănătatea 
plantelor

Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 
cu privire la normele de efectuare a 
controalelor oficiale asupra plantelor, a 
produselor vegetale și a altor obiecte în 
vederea verificării conformității cu 
normele Uniunii menționate la articolul 1 
alineatul (2) litera (g) aplicabile acestor 
mărfuri și cu privire la acțiunile care 
trebuie întreprinse de către autoritățile 
competente ca urmare a unor astfel de 
controale oficiale. Aceste acte delegate țin 
seama de riscurile pentru sănătatea 
plantelor asociate plantelor, produselor 
vegetale și altor obiecte în legătură cu 
dăunători ai plantelor sau cu operatori 
specifici și stabilesc norme privind:

(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) 
și la articolul 36;

(b) cerințe specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale privind 
introducerea și circulația în Uniune a 
anumitor plante, produse vegetale și a 
altor obiecte vizate prin normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
litera (g) și frecvențele uniforme minime 
ale acestor controale oficiale având în 
vedere, în plus față de criteriile 
menționate la articolul 8 alineatul (1), 
pericolele și riscurile specifice pentru 
sănătatea plantelor legate de anumite 
plante, produse vegetale și alte obiecte cu 
o anumită origine sau proveniență;
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(c)frecvențele uniforme ale controalelor 
oficiale efectuate de către autoritățile 
competente cu privire la operatorii 
autorizați să emită pașapoarte fitosanitare 
în conformitate cu articolul 79 alineatul 
(1) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul 
Regulamentului privind măsurile de 
protecție împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor] având în vedere, în 
plus față de criteriile menționate la 
articolul 8 alineatul (1), dacă acești 
operatori au pus sau nu în aplicare un 
plan de gestionare a riscului fitosanitar 
menționat la articolul 86 din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să 
inserați numărul Regulamentului privind 
măsurile de protecție împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor] 
pentru plante, produse din plante și alte 
obiecte pe care le produc;

(d) cazurile în care autoritățile 
competente trebuie să adopte 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.

Or. en

Amendamentul 473
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 19 – 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, 

eliminat
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12 și 13, la articolul 34 alineatele (1) și (2) 
și la articolul 36;

Or. en

Amendamentul 474
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 19 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 475
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20 eliminat

Norme specifice privind controalele 
oficiale și acțiunile care trebuie 
întreprinse de către autoritățile 
competente în legătură cu sănătatea 
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plantelor

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 
cu privire la normele de efectuare a 
controalelor oficiale asupra materialului 
de reproducere a plantelor în vederea 
verificării conformității cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
litera (h) aplicabile acestor mărfuri și la 
acțiunile care trebuie întreprinse de către 
autoritățile competente ca urmare a unor 
astfel de controale oficiale. Aceste acte 
delegate instituie norme privind:

(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) 
și la articolul 36;

(b) cerințele specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale având în 
vedere, în plus față de criteriile 
menționate la articolul 8 alineatul (1), 
riscurile pentru sănătatea, identitatea, 
calitatea și trasabilitatea anumitor 
categorii de material de reproducere a 
plantelor sau a unor genuri sau specii 
specifice;

(c) criterii și condiții specifice pentru 
activarea mecanismelor de asistență 
administrativă prevăzute la titlul IV;

(d) cazurile în care autoritățile 
competente trebuie să adopte 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.

Or. de

Justificare

Având în vedere efectul de spin-off al normelor sectoriale privind sănătatea plantelor, 
materialul de reproducere a plantelor și produsele fitosanitare, împuternicirea pentru 
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adoptarea de acte delegate nu este necesară în prezentul regulament.

Amendamentul 476
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20 eliminat

Norme specifice privind controalele 
oficiale și acțiunile care trebuie 
întreprinse de către autoritățile 
competente în legătură cu sănătatea 
plantelor

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 
cu privire la normele de efectuare a 
controalelor oficiale asupra materialului 
de reproducere a plantelor în vederea 
verificării conformității cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
litera (h) aplicabile acestor mărfuri și la 
acțiunile care trebuie întreprinse de către 
autoritățile competente ca urmare a unor 
astfel de controale oficiale. Aceste acte 
delegate instituie norme privind:

(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) 
și la articolul 36;

(b) cerințele specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale având în 
vedere, în plus față de criteriile 
menționate la articolul 8 alineatul (1), 
riscurile pentru sănătatea, identitatea, 
calitatea și trasabilitatea anumitor 
categorii de material de reproducere a 
plantelor sau a unor genuri sau specii 
specifice;

(c) criterii și condiții specifice pentru 
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activarea mecanismelor de asistență 
administrativă prevăzute la titlul IV;

(d) cazurile în care autoritățile 
competente trebuie să adopte 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.

Or. de

Amendamentul 477
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 20 eliminat

Norme specifice privind controalele 
oficiale și acțiunile care trebuie 
întreprinse de către autoritățile 
competente în legătură cu materialul de 
reproducere a plantelor

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 
cu privire la normele de efectuare a 
controalelor oficiale asupra materialului 
de reproducere a plantelor în vederea 
verificării conformității cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
litera (h) aplicabile acestor mărfuri și la 
acțiunile care trebuie întreprinse de către 
autoritățile competente ca urmare a unor 
astfel de controale oficiale. Aceste acte 
delegate instituie norme privind:

(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) 
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și la articolul 36;

(b) cerințele specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale având în 
vedere, în plus față de criteriile 
menționate la articolul 8 alineatul (1), 
riscurile pentru sănătatea, identitatea, 
calitatea și trasabilitatea anumitor 
categorii de material de reproducere a 
plantelor sau a unor genuri sau specii 
specifice;

(c) criterii și condiții specifice pentru 
activarea mecanismelor de asistență 
administrativă prevăzute la titlul IV;

(d) cazurile în care autoritățile 
competente trebuie să adopte 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.

Or. en

Amendamentul 478
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 20 – 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) 
și la articolul 36;

eliminat

Or. en

Amendamentul 479
Eric Andrieu
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Propunere de regulament
Articolul 20 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) frecvența minimă a controalelor, în 
funcție de risc și în mod diferențiat pentru 
fiecare produs sau activitate care face 
obiectul controalelor oficiale.

Or. fr

Justificare

Este important să se armonizeze frecvența minimă a controalelor în diferitele state membre în 
ceea ce privește materialul de reproducere a plantelor, cu scopul de a asigura calitatea 
producției și de a evita omiterea efectuării unor controale asupra unui tip de sămânță sau de 
plantă.

Amendamentul 480
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 21 eliminat

Norme specifice privind controalele 
oficiale și acțiunile care trebuie 
întreprinse de către autoritățile 
competente în legătură cu alimentele și 
furajele modificate genetic

Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 
cu privire la normele de efectuare a 
controalelor oficiale asupra OMG-urilor 
și a alimentelor și furajelor modificate 
genetic în vederea verificării conformității 
cu normele menționate la articolul 1 
alineatul (2) literele (a), (b) și (c) și cu 
privire la acțiunile care trebuie 
întreprinse de către autoritățile 
competente ca urmare a unor astfel de 
controale oficiale. Aceste acte delegate țin 
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seama de necesitatea asigurării unui nivel 
minim de controale oficiale în vederea 
prevenirii practicilor care încălcă aceste 
norme și stabilesc norme privind:

(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) 
și la articolul 36;

(b) cerințe specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale și 
frecvența minimă uniformă a controalelor 
oficiale privind:

(i) prezența pe piață a OMG-urilor și a 
alimentelor și furajelor modificate genetic 
care nu au fost autorizate în conformitate 
cu Directiva 2001/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 martie 
2001 privind diseminarea deliberată în 
mediu a organismelor modificate genetic 
și de abrogare a Directivei 90/220/CEE a 
Consiliului sau cu Regulamentul (CE) nr. 
1829/2003;

(ii) cultivarea OMG-urilor și aplicarea 
corectă a planului de monitorizare 
menționat la articolul 13 alineatul (2) 
litera (e) din Directiva 2001/18/CE și la 
articolul 5 alineatul (5) și articolul 17 
alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 
1829/2003;

(iii) utilizarea limitată a 
microorganismelor modificate genetic;

(c) cazurile în care autoritățile competente 
trebuie să adopte 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.

__________________
49 JO L 106,17.4.2001, p. 1.

Or. de
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Justificare

Având în vedere efectul de spin-off al normelor sectoriale privind sănătatea plantelor, 
materialul de reproducere a plantelor și produsele fitosanitare, împuternicirea pentru 
adoptarea de acte delegate nu este necesară în prezentul regulament.

Amendamentul 481
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 21 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Norme specifice privind controalele 
oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse 
de către autoritățile competente în legătură 
cu OMG-urile și cu alimentele și furajele 
modificate genetic

Norme specifice privind controalele 
oficiale și acțiunile care trebuie întreprinse 
de către autoritățile competente în legătură 
cu alimentele și furajele modificate genetic

Or. es

Justificare

Regulamentul ar trebui să se aplice numai alimentelor și furajelor și, prin urmare, se impune 
modificarea titlului acestui articol.

Amendamentul 482
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 21 – 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 OMG-urilor și 
a alimentelor și furajelor modificate 
genetic în vederea verificării conformității 
cu normele menționate la articolul 1 
alineatul (2) literele (a), (b) și (c) și cu 

Comisia este abilitată să adopte propuneri 
legislative cu privire la normele de 
efectuare a controalelor oficiale asupra 
OMG-urilor și a alimentelor și furajelor 
modificate genetic în vederea verificării 
conformității cu normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2) literele (a), (b) și 
(c) și cu privire la acțiunile care trebuie 
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privire la acțiunile care trebuie întreprinse 
de către autoritățile competente ca urmare 
a unor astfel de controale oficiale. Aceste 
acte delegate țin seama de necesitatea 
asigurării unui nivel minim de controale 
oficiale în vederea prevenirii practicilor 
care încălcă aceste norme și stabilesc 
norme privind:

întreprinse de către autoritățile competente 
ca urmare a unor astfel de controale 
oficiale. Aceste propuneri legislative țin 
seama de necesitatea asigurării unui nivel 
minim de controale oficiale în vederea 
prevenirii practicilor care încalcă aceste 
norme și stabilesc norme privind:

Or. en

Amendamentul 483
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 21 – 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) 
și la articolul 36;

eliminat

Or. en

Amendamentul 484
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințe specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale și frecvența 
minimă uniformă a controalelor oficiale 
privind:

(b) cerințe specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale din 
domeniul lor de aplicare și frecvența 
minimă uniformă a controalelor oficiale 
privind:

Or. pl
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Amendamentul 485
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințe specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale și frecvența 
minimă uniformă a controalelor oficiale 
privind:

(b) cerințe specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale și frecvența 
minimă a controalelor oficiale privind 
prezența pe piață a alimentelor și 
furajelor modificate genetic care nu au 
fost autorizate în conformitate cu 
Directiva 2001/18/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
12 martie 2001 privind diseminarea 
deliberată în mediu a organismelor 
modificate genetic și de abrogare a 
Directivei 90/220/CEE a Consiliului sau 
cu Regulamentul (CE) nr. 1829/2003;

Or. es

Justificare

Există deja un document legislativ privind organismele modificate genetic, care include 
controale.

Amendamentul 486
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) cultivarea OMG-urilor și aplicarea 
corectă a planului de monitorizare 
menționat la articolul 13 alineatul (2) litera 
(e) din Directiva 2001/18/CE și la articolul 
5 alineatul (5) și articolul 17 alineatul (5) 

(ii) cultivarea OMG-urilor și aplicarea 
corectă a planului de monitorizare 
menționat la articolul 13 alineatul (2) 
litera (e) din Directiva 2001/18/CE și la 
articolul 5 alineatul (5) și articolul 17 
alineatul (5) din Regulamentul (CE) 
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din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; nr. 1829/2003, inclusiv a măsurilor 
minime pentru monitorizarea și 
supravegherea efectelor potențiale asupra 
sănătății, a sănătății animalelor și a 
mediului înconjurător;

Or. en

Amendamentul 487
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) măsurile minime în ceea ce privește 
controalele și raportarea, care vizează 
evitarea prezenței nedorite a OMG-urilor, 
în conformitate cu articolul 26a din 
Directiva 2001/18

Or. en

Amendamentul 488
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 21 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili întotdeauna 
măsuri mai stricte decât cele prevăzute la 
primul paragraf.

Or. en

Amendamentul 489
Horst Schnellhardt
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Propunere de regulament
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22 eliminat

Norme specifice privind controalele 
oficiale și acțiunile care trebuie 
întreprinse de către autoritățile 
competente în legătură cu sănătatea 
plantelor

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 (i).

Aceste acte delegate țin seama de riscurile 
pe care produsele de protecție a plantelor 
le pot reprezenta pentru sănătatea umană, 
sănătatea animală sau pentru mediul 
înconjurător și stabilesc norme privind:

(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) 
și la articolul 36;

(b) cerințele specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale și 
frecvența minimă uniformă a acestor 
controale oficiale privind fabricarea, 
introducerea pe piață, intrarea în Uniune, 
etichetarea, ambalarea, transportul, 
depozitarea și utilizarea produselor de 
protecție a plantelor, având în vedere, în 
plus față de criteriile menționate la 
articolul 8 alineatul (1), necesitatea 
asigurării unei utilizări sigure și 
sustenabile a produselor de protecție a 
plantelor și a combaterii comerțului ilegal 
cu astfel de produse;

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

(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;

(e) concepția unor sisteme de certificare 
în vederea sprijinirii autorităților 
competente în cadrul inspecțiilor 
efectuate asupra echipamentelor de 
aplicare a pesticidelor;

(f) colectarea de informații, monitorizarea 
și raportarea cu privire la suspiciunile de 
otrăvire cauzată de produsele de protecție 
a plantelor;

(g) colectarea de informații, 
monitorizarea și raportarea cu privire la 
produsele contrafăcute de protecție a 
plantelor și la comerțul ilegal cu produse 
de protecție a plantelor.

Or. de

Justificare

Având în vedere efectul de spin-off al normelor sectoriale privind sănătatea plantelor, 
materialul de reproducere a plantelor și produsele fitosanitare, împuternicirea pentru 
adoptarea de acte delegate nu este necesară în prezentul regulament.

Amendamentul 490
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia este abilitată să adopte propuneri
legislative cu privire la normele de 
efectuare a controalelor oficiale în vederea 
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controalelor oficiale în vederea verificării 
conformității cu normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2) litera (i).

verificării conformității cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
litera (i).

Or. en

Amendamentul 491
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aceste acte delegate țin seama de riscurile 
pe care produsele de protecție a plantelor le 
pot reprezenta pentru sănătatea umană, 
sănătatea animală sau pentru mediul 
înconjurător și stabilesc norme privind:

Aceste propuneri legislative țin seama de 
riscurile pe care produsele de protecție a 
plantelor le pot reprezenta pentru sănătatea 
umană, sănătatea animală sau pentru 
mediul înconjurător și stabilesc norme 
privind:

Or. en

Amendamentul 492
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2 – 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) 
și la articolul 36;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 493
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale și frecvența 
minimă uniformă a acestor controale 
oficiale privind fabricarea, introducerea pe 
piață, intrarea în Uniune, etichetarea, 
ambalarea, transportul, depozitarea și 
utilizarea produselor de protecție a 
plantelor, având în vedere, în plus față de 
criteriile menționate la articolul 8 alineatul 
(1), necesitatea asigurării unei utilizări 
sigure și sustenabile a produselor de 
protecție a plantelor și a combaterii 
comerțului ilegal cu astfel de produse;

(b) cerințele specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale și frecvența 
minimă uniformă a acestor controale 
oficiale privind fabricarea, introducerea pe 
piață, intrarea în Uniune, etichetarea, 
ambalarea, transportul, depozitarea, 
comerțul paralel și utilizarea produselor de 
protecție a plantelor, având în vedere, în 
plus față de criteriile menționate la 
articolul 8 alineatul (1), necesitatea 
asigurării unei utilizări sigure și sustenabile 
a produselor de protecție a plantelor și a 
combaterii comerțului ilegal cu astfel de 
produse;

Or. en

Amendamentul 494
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerințele specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale și frecvența 
minimă uniformă a acestor controale 
oficiale privind fabricarea, introducerea pe 
piață, intrarea în Uniune, etichetarea, 
ambalarea, transportul, depozitarea și 
utilizarea produselor de protecție a 
plantelor, având în vedere, în plus față de 
criteriile menționate la articolul 8 alineatul 
(1), necesitatea asigurării unei utilizări 
sigure și sustenabile a produselor de 
protecție a plantelor și a combaterii 
comerțului ilegal cu astfel de produse;

(b) cerințele specifice uniforme pentru 
efectuarea controalelor oficiale și frecvența 
minimă uniformă a acestor controale 
oficiale privind fabricarea, introducerea pe 
piață, intrarea în Uniune, etichetarea, 
ambalarea, transportul, depozitarea, 
comerțul paralel și utilizarea produselor de 
protecție a plantelor, având în vedere, în 
plus față de criteriile menționate la 
articolul 8 alineatul (1), necesitatea 
asigurării unei utilizări sigure și sustenabile 
a produselor de protecție a plantelor și a 
combaterii comerțului ilegal cu astfel de 
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produse;

Or. it

Justificare

Comerțul paralel este prevăzut la articolul 68 „Monitorizare și controale” din Regulamentul 
(CE) nr. 1107/2009.

Amendamentul 495
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Amendamentul 496
Markus Pieper, Markus Ferber

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 497
Mario Pirillo
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Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) cerințele specifice uniforme pentru 
crearea unui registru sau a unei baze de 
date privind fabricarea, ambalarea și 
structurile de depozitare;

Or. it

Amendamentul 498
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 22 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. pl

Amendamentul 499
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23 eliminat

Norme specifice privind controalele 
oficiale și acțiunile care trebuie 
întreprinse de către autoritățile 
competente în legătură cu produsele 
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ecologice și cu denumirile de origine 
protejată, indicațiile geografice protejată 
și specialitățile tradiționale garantate

(1) 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) literele (j) și (k) și 
la acțiunile care trebuie întreprinse de 
către autoritățile competente ca urmare a 
unor astfel de controale oficiale.

(2) În ceea ce privește normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
litera (j), actele delegate menționate la 
alineatul (1) stabilesc norme privind:

(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 –
13, la articolul 34 alineatele (1) și (2) și la 
articolul 36 și în plus față de articolele 25, 
29, 30 și 32 pentru autorizarea și 
supravegherea organismelor delegate;

(b) cerințe suplimentare față de cele 
menționate la articolul 8 alineatul (1) 
pentru evaluarea riscului, precum și 
pentru stabilirea frecvenței controalelor 
oficiale și eșantionării, după caz, ținând 
seama de riscul apariției unei 
neconformități;

(c) frecvența minimă de efectuare a 
controalelor oficiale asupra operatorilor, 
conform definiției de la articolul 2 litera 
(d) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 
al Consiliului, precum și cazurile și 
condițiile în care anumiți operatori sunt 
exceptați de la anumite controale oficiale;

(d) metode și tehnici suplimentare de 
efectuare a controalelor oficiale în plus 
față de cele menționate la articolul 13 și 
la articolul 33 alineatele (1) – (5) și 
cerințe specifice privind efectuarea 
controalelor oficiale menite să asigure 
trasabilitatea produselor ecologice în 
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toate etapele de producție, prelucrare și 
distribuție, precum și să ofere garanții cu 
privire la respectarea normelor 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
litera (j);

(e) criterii suplimentare față de cele 
menționate la articolul 135 alineatul (1) 
al doilea paragraf și la articolul 30 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
834/2007 cu privire la măsurile care 
trebuie să fie adoptate în cazul apariției 
unei neconformități și măsuri 
suplimentare față de cele prevăzute la 
articolul 135 alineatul (2);

(f) cerințe suplimentare față de cele 
prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera 
(f) cu privire la facilitățile și 
echipamentele necesare în vederea 
efectuării controalelor oficiale, precum și 
condiții și obligații suplimentare față de 
cele menționate la articolele 25 – 30 și 32 
privind delegarea sarcinilor de control 
oficial;

(g) obligații de raportare suplimentare 
față de cele menționate la articolele 12 și 
31 pentru autoritățile competente, 
autoritățile de control pentru produsele 
ecologice, precum și pentru organismele 
delegate responsabile cu controalele 
oficiale;

(h) criterii și condiții specifice pentru 
activarea mecanismelor de asistență 
administrativă prevăzute la titlul IV;

(3) În ceea ce privește normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
litera (k), actele delegate menționate la 
alineatul (1) stabilesc norme privind:

(a) cerințe, metode și tehnici suplimentare 
față de cele menționate la articolele 11 și 
13 pentru controalele oficiale efectuate în 
vederea verificării conformității cu 
specificațiile produsului și cu cerințele de 
etichetare;

(b) metode și tehnici suplimentare față de 
cele menționate la articolul 13 pentru 
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efectuarea controalelor oficiale menite să 
asigure trasabilitatea produselor care 
intră sub incidența normelor menționate 
la articolul 1 alineatul (2) litera (k) în 
toate etapele de producție, prelucrare și 
distribuție, precum și să furnizeze 
asigurări cu privire la respectarea acestor 
norme;

(c) criterii suplimentare specifice și un 
conținut specific suplimentar față de cele 
prevăzute la articolul 108 privind 
pregătirea părților relevante ale planului 
de control național multianual prevăzut la 
articolul 107 alineatul (1) și conținut 
specific suplimentar al raportului 
prevăzut la articolul 112;

(d) criterii și condiții specifice pentru 
activarea mecanismelor de asistență 
administrativă prevăzute la titlul IV;

(e) măsuri specifice care trebuie să fie 
adoptate, în plus față de cele menționate 
la articolul 135 alineatul (2), în caz de 
neconformitate și de neconformitate 
gravă sau recurentă.

(4) Dacă este cazul, actele delegate 
menționate la alineatele (2) și (3) 
beneficiază de derogare de la dispozițiile 
prezentului regulament menționate la 
aceste alineate.

Or. es

Justificare

În conformitate cu amendamentul la articolul 23a (nou).

Amendamentul 500
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) 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) literele (j) și (k) și 
la acțiunile care trebuie întreprinse de către 
autoritățile competente ca urmare a unor 
astfel de controale oficiale.

(1) 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 (k) și la acțiunile care 
trebuie întreprinse de către autoritățile 
competente ca urmare a unor astfel de 
controale oficiale.

Or. en

Amendamentul 501
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
litera (j), actele delegate menționate la 
alineatul (1) stabilesc norme privind:

(2) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 27 
alineatul (2) din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007 în vederea verificării 
conformității cu normele prevăzute la 
articolul 1 alineatul (2) litera (j) și cu 
privire la acțiunile care trebuie 
întreprinse de către autoritățile 
competente ca urmare a unor astfel de
controale oficiale. Aceste acte delegate
stabilesc norme privind:

Or. en

Amendamentul 502
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În ceea ce privește normele menționate 
la articolul 1 alineatul (2) litera (j), actele 
delegate menționate la alineatul (1) 
stabilesc norme privind:

(2) În ceea ce privește normele menționate 
la articolul 1 alineatul (2) litera (j), actele 
delegate pentru implementarea 
Regulamentului (CE) nr. 835/2007
menționate la alineatul (1) stabilesc norme 
privind:

Or. it

Justificare

Adoptarea măsurilor de punere în aplicare privind controlul producției ecologice este într-
adevăr strâns legată de adoptarea măsurilor de punere în aplicare privind normele de 
fabricare, etichetare și de import al produselor ecologice, autoritatea competentă în materie 
fiind Direcția Generală Agricultură și dezvoltare rurală a Comisiei Europene.

Amendamentul 503
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – 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 –
13, la articolul 34 alineatele (1) și (2) și la 
articolul 36 și în plus față de articolele 25, 
29, 30 și 32 pentru autorizarea și 
supravegherea organismelor delegate;

(a) responsabilitățile și sarcinile specifice 
ale operatorilor, autorităților competente și 
organismelor delegate în vederea 
asigurării conformității cu dispozițiile 
Regulamentului (CE) nr. 834/2007, în 
plus față de cele prevăzute la articolele 4, 8 
și 9, la articolul 10 alineatul (1), la 
articolele 11-13, la articolul 34 
alineatele (1) și (2) și la articolul 36 și în 
plus față de articolele 25, 29, 30 și 32 
pentru autorizarea și supravegherea 
organismelor delegate;

Or. en

Justificare

Agricultura organică este certificată ca atare în baza unei abordări procesuale. Această 
caracteristică trebuie evidențiată, în vederea menținerii actualului sistem de control organic.
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Amendamentul 504
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) metode și tehnici suplimentare de 
efectuare a controalelor oficiale în plus 
față de cele menționate la articolul 13 și 
la articolul 33 alineatele (1) – (5) și 
cerințe specifice privind efectuarea 
controalelor oficiale menite să asigure 
trasabilitatea produselor ecologice în 
toate etapele de producție, prelucrare și 
distribuție, precum și să ofere garanții cu 
privire la respectarea normelor 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
litera (j);

eliminat

Or. pl

Amendamentul 505
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) obligații de raportare suplimentare 
față de cele menționate la articolele 12 și 
31 pentru autoritățile competente, 
autoritățile de control pentru produsele 
ecologice, precum și pentru organismele 
delegate responsabile cu controalele 
oficiale;

eliminat

Or. pl
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Amendamentul 506
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În ceea ce privește normele menționate 
la articolul 1 alineatul (2) litera (k), actele 
delegate menționate la alineatul (1) 
stabilesc norme privind:

(3) În ceea ce privește normele menționate 
la articolul 1 alineatul (2) litera (k), 
propunerile legislative menționate la 
alineatul (1) stabilesc norme privind:

Or. en

Amendamentul 507
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Dacă este cazul, actele delegate 
menționate la alineatele (2) și (3)
beneficiază de derogare de la dispozițiile 
prezentului regulament menționate la 
aceste alineate.

(4) Dacă este cazul, actele delegate 
menționate la alineatul (2) beneficiază de 
derogare de la dispozițiile prezentului 
regulament menționate la acest alineat.

Or. en

Amendamentul 508
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 23a

Norme specifice privind controalele 
oficiale și acțiunile care trebuie 
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întreprinse de către autoritățile 
competente în legătură cu produsele 
ecologice și cu denumirile de origine 
protejată, indicațiile geografice protejate 
și specialitățile tradiționale garantate

(1) 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) literele (j) și (k) și 
la acțiunile care trebuie întreprinse de 
către autoritățile competente ca urmare a 
unor astfel de controale oficiale.

(2) În ceea ce privește normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
litera (j), actele delegate menționate la 
alineatul (1) stabilesc norme privind:

(a) criterii suplimentare față de cele 
menționate la articolul 135 alineatul (1) 
al doilea paragraf și la articolul 30 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007 cu privire la măsurile care 
trebuie să fie adoptate în cazul apariției 
unei neconformități și măsuri 
suplimentare față de cele prevăzute la 
articolul 135 alineatul (2);

(b) cerințe suplimentare față de cele 
prevăzute la articolul 4 alineatul (1) 
litera (f) cu privire la facilitățile și 
echipamentele necesare în vederea 
efectuării controalelor oficiale, precum și 
condiții și obligații suplimentare față de 
cele menționate la articolele 25–30 și 32 
privind delegarea sarcinilor de control 
oficial;

(c) criterii și condiții specifice pentru 
activarea mecanismelor de asistență 
administrativă prevăzute la titlul IV.

(3) În ceea ce privește normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
litera (j), Comisia poate stabili, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, norme privind:
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(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 -
13, la articolul 34 alineatele (1) și (2) și la 

articolul 36, și în plus față de 
articolele 25, 29, 30 și 32 pentru 
autorizarea și supravegherea 
organismelor delegate;

(b) cerințe suplimentare față de cele 
menționate la articolul 8 alineatul (1) 
pentru evaluarea riscului, precum și 
pentru stabilirea frecvenței controalelor 
oficiale și eșantionării, după caz, ținând 
seama de riscul apariției unei 
neconformități;

(c) frecvența minimă de efectuare a 
controalelor oficiale asupra operatorilor, 
conform definiției de la articolul 2 
litera (d) din Regulamentul (CE) 
nr. 834/2007 al Consiliului, precum și 
cazurile și condițiile în care anumiți 
operatori sunt exceptați de la anumite 
controale oficiale;

(d) metode și tehnici suplimentare de 
efectuare a controalelor oficiale în plus 
față de cele menționate la articolul 13 și 
la articolul 33 alineatele (1) - (5) și cerințe 
specifice privind efectuarea controalelor
oficiale menite să asigure trasabilitatea 
produselor ecologice în toate etapele de 
producție, prelucrare și distribuție, 
precum și să ofere garanții cu privire la 
respectarea normelor menționate la 
articolul 1 alineatul (2) litera (j);

(e) obligații de raportare suplimentare 
față de cele menționate la articolele 12 
și 31 pentru autoritățile competente, 
autoritățile de control pentru produsele 
ecologice, precum și pentru organismele 
delegate responsabile cu controalele 
oficiale.

Aceste acte de punere în aplicare se 
adoptă în cadrul comitetului specific 
prevăzut la articolul 37 din Regulamentul 
(CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 
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28 iunie 2007 privind producția ecologică 
și etichetarea produselor ecologice, 
precum și de abrogare a Regulamentului 
(CEE) nr. 2092/91.

(4) În ceea ce privește normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
litera (k), actele delegate menționate la 
alineatul (1) stabilesc norme privind:

(a) criterii și condiții specifice pentru 
activarea mecanismelor de asistență 
administrativă prevăzute la titlul IV;

(b) măsuri specifice care trebuie să fie 
adoptate, în plus față de cele menționate 
la articolul 135 alineatul (2), în caz de 
neconformitate și de neconformitate 
gravă sau recurentă.

(5) În ceea ce privește normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
litera (k), Comisia poate stabili, prin 
intermediul unor acte de punere în 
aplicare, norme privind:

(a) cerințe, metode și tehnici suplimentare 
față de cele menționate la articolele 11 
și 13 pentru controalele oficiale efectuate 
în vederea verificării conformității cu 
specificațiile produsului și cu cerințele de 
etichetare;

(b) metode și tehnici suplimentare față de 
cele menționate la articolul 13 pentru 
efectuarea controalelor oficiale menite să 
asigure trasabilitatea produselor care 
intră sub incidența normelor menționate 
la articolul 1 alineatul (2) litera (k) în 
toate etapele de producție, prelucrare și 
distribuție, precum și să furnizeze 
asigurări cu privire la respectarea acestor 
norme;

(c) criterii suplimentare specifice și un 
conținut specific suplimentar față de cele 
prevăzute la articolul 108 privind 
pregătirea părților relevante ale planului 
de control național multianual prevăzut la 
articolul 107 alineatul (1) și conținut 
specific suplimentar al raportului 
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prevăzut la articolul 112.

Aceste acte de punere în aplicare se 
adoptă în cadrul comitetelor specifice 
prevăzute la articolul 57 din 
Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 21 noiembrie 2012 privind sistemele 
din domeniul calității produselor agricole 
și alimentare, la articolul 195 din 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al 
Consiliului din 22 octombrie 2007 de 
instituire a unei organizări comune a 
piețelor agricole și privind dispoziții 
specifice referitoare la anumite produse 
agricole și la articolul 25 din 
Regulamentul nr. 110/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 ianuarie 2008 privind definirea, 
desemnarea, prezentarea, etichetarea și 
protecția indicațiilor geografice ale 
băuturilor spirtoase și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al 
Consiliului privind producția ecologică și 
etichetarea produselor ecologice, precum 
și de abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91.

Or. es

Justificare

Acest amendament înlocuiește articolul 23. Se propune o structură nouă mai clară. În special 
în ceea ce privește normele specifice pentru DOP, IGP, STG și produsele ecologice, este 
necesară o aplicare uniformă pe întreg teritoriul Uniunii; de fapt, având în vedere caracterul 
lor specific, acestea au fost întotdeauna aprobate de un comitet de reglementare.

Amendamentul 509
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139
cu privire la normele de efectuare a 
controalelor oficiale asupra anumitor 
categorii de alimente sau furaje în vederea 
verificării conformității cu normele 
prevăzute la articolul 1 alineatul (2) literele 
(a) – (e) și la acțiunile care trebuie 
întreprinse de către autoritățile competente 
ca urmare a unor astfel de controale 
oficiale. Aceste acte delegate abordează 
riscurile nou identificate care pot fi 
determinate de alimente sau furaje pentru 
sănătatea umană sau animală sau, în cazul 
OMG-urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu, sau orice astfel de 
riscuri care pot fi generate de noile modele 
de producție sau de consum de alimente 
sau furaje, sau care nu pot fi abordate în 
mod eficient în lipsa unor specificații 
comune privind controalele oficiale și 
acțiunile care trebuie întreprinse de către 
autoritățile competente ca urmare a acestor 
controale oficiale, și stabilesc norme 
privind:

(1) Comisia este abilitată să adopte 
propuneri legislative cu privire la normele 
de efectuare a controalelor oficiale asupra 
anumitor categorii de alimente sau furaje în 
vederea verificării conformității cu 
normele prevăzute la articolul 1 
alineatul (2) literele (a) – (e) și la acțiunile 
care trebuie întreprinse de către autoritățile 
competente ca urmare a unor astfel de 
controale oficiale. Aceste propuneri 
legislative abordează riscurile nou 
identificate care pot fi determinate de 
alimente sau furaje pentru sănătatea umană 
sau animală sau, în cazul OMG-urilor și al 
produselor de protecție a plantelor, pentru 
mediu, sau orice astfel de riscuri care pot fi 
generate de noile modele de producție sau 
de consum de alimente sau furaje, sau care 
nu pot fi abordate în mod eficient în lipsa 
unor specificații comune privind 
controalele oficiale și acțiunile care trebuie 
întreprinse de către autoritățile competente 
ca urmare a acestor controale oficiale, și 
stabilesc norme privind:

Or. en

Amendamentul 510
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 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) 
și la articolul 36;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 511
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 24 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 512
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24a

Norme specifice privind controalele 
oficiale și acțiunile care trebuie 
întreprinse de către autoritățile 
competente în legătură cu materialele și 
obiectele destinate să vină în contact cu 
alimentele.

Comisia poate adopta acte de punere în 
aplicare privind aplicarea uniformă în 
ceea ce privește controalele oficiale și 
acțiunile care trebuie întreprinse de către 
autoritățile competente în legătură cu 
materialele și obiectele destinate să vină 
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în contact cu alimentele. Respectivele acte 
de punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 141 alineatul (2).

Or. es

Justificare

Materialele și obiectele destinate să vină în contact cu alimentele fac parte din domeniul de 
aplicare și, prin urmare, ar trebui să beneficieze de un articol cu norme specifice.

Amendamentul 513
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente pot delega 
sarcini specifice de control oficial unuia 
sau mai multor organisme sau persoane 
fizice delegate, în condițiile prevăzute la 
articolul 26, respectiv 27.

eliminat

Or. de

Amendamentul 514
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente pot delega 
sarcini specifice de control oficial unuia 
sau mai multor organisme sau persoane 
fizice delegate, în condițiile prevăzute la 
articolul 26, respectiv 27.

(1) Autoritățile competente pot delega 
sarcini specifice de control oficial unuia 
sau mai multor organisme sau persoane 
fizice delegate, în condițiile prevăzute la 
articolul 26, respectiv 27. Acestea pot 
delega în mod provizoriu sarcini specifice 
de control oficial unuia sau mai multor 
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organisme delegate care nu îndeplinesc 
condițiile prevăzute la articolul 26 
alineatul (1) litera (b) punctul (iv) pentru 
o perioadă de un an care poate fi 
reînnoită o singură dată, în scopul de a 
permite evaluarea necesară acreditării 
acestor organisme delegate sau în scopul 
de a face față unei situații de urgență sau 
de risc emergent pentru sănătatea umană, 
animală sau a plantelor, pentru 
bunăstarea animalelor sau, în cazul 
OMG-urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu.

Or. fr

Justificare

Este imperativă desemnarea temporară a organismelor delegate pentru a face posibilă 
evaluarea de către organismul de acreditare național pe parcursul funcționării organismelor 
delegate și pentru a asigura validitatea juridică a activităților acestora sau pentru a 
răspunde situațiilor de urgență, de exemplu în materie de sănătate animală sau a plantelor.

Amendamentul 515
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente pot delega 
sarcini specifice de control oficial unuia 
sau mai multor organisme sau persoane 
fizice delegate, în condițiile prevăzute la 
articolul 26, respectiv 27.

(1) Autoritățile competente pot delega 
sarcini specifice de control oficial unuia 
sau mai multor organisme sau persoane 
fizice delegate, în condițiile prevăzute la 
articolul 26, respectiv 27. Autoritățile 
competente nu deleagă unor persoane 
fizice controalele oficiale efectuate în 
vederea verificării conformității cu 
normele menționate la articolul 1 
alineatul (2) litera (j).

Or. en
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Justificare

Agricultura organică este certificată ca atare în baza unei abordări procesuale. Această 
caracteristică trebuie evidențiată, în vederea menținerii actualului sistem de control organic.

Amendamentul 516
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autoritățile competente nu deleagă 
competența de a lua decizii cu privire la 
măsurile prevăzute la articolul 135 
alineatul (1) litera (b) și la articolul 135 
alineatele (2) și (3).

eliminat

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

Or. fr

Justificare

Organismele delegate trebuie să fie în măsură să ia decizii, ca urmare a situațiilor 
neconforme identificate, pentru a solicita operatorului remedierea situației sau pentru a 
dispune măsuri de urgență necesare pentru protecția sănătății publice, de exemplu izolarea 
produselor alimentare periculoase pentru sănătate, a plantelor sau a animalelor atinse de o 
boală. Autoritatea competentă este cea care trebuie să delimiteze natura și domeniul de 
aplicare ale acestor decizii.

Amendamentul 517
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente nu deleagă 
competența de a lua decizii cu privire la 
măsurile prevăzute la articolul 135 
alineatul (1) litera (b) și la articolul 135 
alineatele (2) și (3).

Autoritățile competente nu deleagă 
competența de a lua decizii cu privire la 
măsurile prevăzute la articolul 135 
alineatul (1) litera (b) și la articolul 135 
alineatele (2) și (3). Sarcinile privind 
animalele și produsele de origine animală 
nu sunt delegate, ci sunt efectuate 
întotdeauna de un medic veterinar oficial.

Or. en

Amendamentul 518
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Agricultura organică este certificată ca atare în baza unei abordări procesuale. Această 
caracteristică trebuie evidențiată, în vederea menținerii actualului sistem de control organic.

Amendamentul 519
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Primul paragraf nu se aplică măsurilor care 
trebuie să fie luate în conformitate cu 
articolul 135 sau cu normele prevăzute la 
articolul 23 alineatul (2) litera (a) și 
alineatul (4) litera (b) ca urmare a
controalelor oficiale efectuate în vederea 
verificării conformității cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
literele (j) și (k).

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 520
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl
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Amendamentul 521
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fr

Justificare

Posibilitatea de a delega sarcini către organisme și persoane fizice constituie un element 
esențial al regulamentului și nu trebuie să poată fi modificată printr-un act delegat, ci doar 
de către organul legislativ prin actul de bază.

Amendamentul 522
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Dispoziție preluată din Regulamentul 882/2004. Sunt posibile și liste pozitive.

Amendamentul 523
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Amendamentul 524
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es
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Justificare

Nu se înțelege de ce delegarea se aplică doar agriculturii ecologice, dar nu și altor produse 
cu indicații de calitate. Se solicită includerea acestora.

Amendamentul 525
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera a – punctul iia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) a perioadei în care sunt delegate 
sarcinile stabilite;

Or. pl

Amendamentul 526
Daciana Octavia Sârbu

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(iii) este imparțial, independent, nu este 
angajat în mod direct sau indirect de către 
operatorul asupra căruia efectuează
activități de control și neafectat în orice alt 
mod de niciun conflict de interese în 
privința exercitării sarcinilor specifice de 
control oficial care i s-au delegat;

Or. en

Justificare

Independența organismelor delegate față de operatori este fundamentală și ar trebui 
evidențiată în text.
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Amendamentul 527
Glenis Willmott

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Pentru a evita orice conflict de interese, organismele delegate trebuie să fie complet 
independente față de operatorii asupra cărora efectuează controale oficiale sau alte activități 
oficiale; în acest sens, cuvântul „independent” este mult mai clar decât „imparțial”.

Amendamentul 528
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(Amendamentul se aplică pe parcursul 
întregului text. Și considerentele ar trebui 
adaptate în acest sens.)

Or. en

Amendamentul 529
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – litera b – punctul iva (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 530
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 29 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) organizează audituri sau inspecții ale 
acestor organisme sau persoane, în funcție 
de necesități;

(a) organizează audituri sau inspecții
periodice și neanunțate ale acestor 
organisme sau persoane;

Or. en

Amendamentul 531
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 29 – paragraful 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) organizează audituri sau inspecții ale 
acestor organisme sau persoane, în funcție 
de necesități;

(a) organizează audituri sau inspecții ale 
acestor organisme sau persoane;

Or. de

Amendamentul 532
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 29 – paragraful 1 – litera b – punctul iiia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) s-a demonstrat că a fost compromisă 
independența sau imparțialitatea 
organismului delegat sau a persoanei 
fizice;

Or. en

Amendamentul 533
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 32 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) organizează audituri sau inspecții ale 
acestor organisme sau persoane, în funcție 
de necesități;

(a) organizează audituri sau inspecții ale 
acestor organisme sau persoane;

Or. de

Amendamentul 534
Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Metodele utilizate pentru eșantionare și 
efectuarea analizelor, testelor și 
diagnosticărilor de laborator în cursul 
controalelor oficiale și al altor activități 
oficiale respectă normele Uniunii de 
stabilire a acestor metode sau criteriile de 
performanță pentru aceste metode.

(1) Metodele utilizate pentru eșantionare și 
efectuarea testelor în cursul controalelor 
oficiale și al altor activități oficiale 
respectă normele Uniunii de stabilire a 
acestor metode sau criteriile de 
performanță pentru aceste metode.

Or. pl

Amendamentul 535
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Metodele utilizate pentru eșantionare și 
efectuarea analizelor, testelor și 
diagnosticărilor de laborator în cursul 
controalelor oficiale și al altor activități 
oficiale respectă normele Uniunii de 
stabilire a acestor metode sau criteriile de 
performanță pentru aceste metode.

(1) Metodele utilizate pentru eșantionare și 
efectuarea analizelor, testelor și 
diagnosticărilor de laborator în cursul 
controalelor oficiale respectă normele 
Uniunii de stabilire a acestor metode sau 
criteriile de performanță pentru aceste 
metode.

Or. es

Justificare

Această eliminare este în conformitate cu propunerea de eliminare de la articolul 1.

Amendamentul 536
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) În absența normelor Uniunii prevăzute 
la alineatul (1), laboratoarele oficiale 
folosesc cele mai relevante metode 
adecvate pentru nevoile lor specifice de 
analizare, testare și diagnosticare, luând în 
considerare:

Or. en

Amendamentul 537
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 538
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) cele mai recente metode disponibile 
care respectă norme sau protocoale 
recunoscute pe plan internațional, inclusiv

(a) cele mai relevante metode validate care 
respectă norme sau protocoale științifice 
recunoscute pe plan internațional, cu 



PE526.077v01-00 60/114 AM\1013305RO.doc

RO

cele acceptate de Comitetul European 
pentru Standardizare (CEN); sau

excepția cazului în care acestea ar fi 
ineficace sau necorespunzătoare în 
vederea obiectivului legitim vizat. Cele 
mai relevante metode validate sunt, de 
exemplu:

(i) cele acceptate de Comitetul European 
pentru Standardizare (CEN) sau de 
Organizația Internațională de 
Standardizare (ISO); sau

(ii) cele stabilite în legislația națională; 
sau

(iii) cele dezvoltate sau recomandate de 
laboratoarele de referință ale Uniunii 
Europene; sau

(iv) cele dezvoltate sau recomandate de 
laboratoarele naționale de referință.

Or. en

Amendamentul 539
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în absența normelor sau a 
protocoalelor menționate la litera (a), 
metodele relevante elaborate sau 
recomandate de către laboratoarele de 
referință ale Uniunii Europene și validate 
în conformitate cu protocoalele științifice 
acceptate pe plan internațional; sau

(b) în absența elementelor menționate la 
litera (a), alte metode corespunzătoare 
scopului vizat sau dezvoltate și validate în 
conformitate cu protocoalele științifice 
recunoscute pe plan internațional.

Or. en

Amendamentul 540
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în absența normelor sau a 
protocoalelor menționate la litera (a) și a
metodelor menționate la litera (b), 
metodele care respectă normele relevante 
stabilite la nivel național; sau

(c) în absența elementelor menționate la 
literele (a) și (b), metode validate de un 
singur laborator, dezvoltate în 
conformitate cu protocoalele științifice 
acceptate la nivel internațional.

Or. en

Amendamentul 541
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în absența normelor sau a 
protocoalelor menționate la litera (a), a 
metodelor menționate la litera (b), precum 
și a normelor naționale menționate la 
litera (c), metodele relevante elaborate 
sau recomandate de către laboratoarele 
naționale de referință și validate în 
conformitate cu protocoalele științifice 
acceptate pe plan internațional; sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 542
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) în absența normelor sau a 
protocoalelor menționate la litera (a), a 
metodelor menționate la litera (b), a 
normelor naționale menționate la litera 
(c) și a metodelor menționate la litera (d), 

eliminat
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metodele relevante validate în 
conformitate cu protocoalele științifice 
acceptate pe plan internațional.

Or. en

Amendamentul 543
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În contextul screening-ului, al 
screening-ului țintit și al altor activități 
oficiale, oricare dintre metodele 
menționate la alineatul (2) poate fi folosită 
în absența normelor Uniunii menționate la 
alineatul (1).

(3) În procesul de selectare a 
eșantioanelor prin activități selective de 
control și monitorizare, oricare dintre 
metodele menționate la alineatul (2) poate 
fi folosită în absența normelor Uniunii 
menționate la alineatul (1).

Or. es

Justificare

Eliminare în conformitate cu articolul 1 și propunerea de modificare a definiției din glosar 
pentru screening (a se vedea propunerea de modificare a definiției 41).

Amendamentul 544
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care este nevoie urgent de 
analize, teste sau diagnosticări de laborator 
și nu există niciuna dintre metodele 
prevăzute la alineatele (1) și (2), 
laboratorul național de referință sau, în 
cazul în care nu există niciun laborator 
național de referință, orice alt laborator 

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

niciun laborator național de referință, orice 
alt laborator desemnat în conformitate cu 
articolul 36 alineatul (1) poate utiliza alte 
metode decât cele menționate la 
alineatele (1) și (2) ale prezentului articol 
până la validarea unei metode adecvate în 
conformitate cu protocoalele științifice 
acceptate pe plan internațional.

Or. en

Amendamentul 545
Marusya Lyubcheva

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Eșantioanele se prelevează, se 
manipulează și se etichetează în așa fel 
încât să fie garantată validitatea lor 
juridică, științifică și tehnică.

(6) Eșantioanele se prelevează, se 
manipulează în conformitate cu 
standardele de testare a produselor și se 
etichetează în așa fel încât să fie garantată 
validitatea lor juridică, științifică și tehnică.

Or. bg

Amendamentul 546
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Eșantioanele se prelevează, se 
manipulează și se etichetează în așa fel 
încât să fie garantată validitatea lor 
juridică, științifică și tehnică.

(6) Eșantioanele se prelevează, se 
manipulează și se etichetează în așa fel 
încât să fie garantată validitatea lor 
juridică, științifică și tehnică. Eșantionul 
prelevat trebuie să fie disponibil într-o 
cantitate suficient de mare pentru a 
permite efectuarea unei a doua expertize. 
Autoritatea competentă trebuie să 
înștiințeze imediat producătorul de 
furaje/alimente cu privire la faptul că s-a 



PE526.077v01-00 64/114 AM\1013305RO.doc

RO

prelevat un eșantion și că s-a lăsat o 
cantitate suficientă pentru o a doua 
expertiză. 

Or. de

Amendamentul 547
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) În ceea ce privește OMG-urile, 
trebuie dezvoltate și stabilite în mod 
obligatoriu metode pentru:

– identificarea și trasarea evenimentelor 
cumulate pe piață;

– furnizarea de date privind reziduurile ce 
rezultă din tratamente cu erbicide 
complementare;

– furnizarea de date privind exprimarea și 
conținutul componentelor, precum 
proteinele suplimentare exprimate în 
plante.

Or. en

Amendamentul 548
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6b) În ceea ce privește produsele de 
origine animală, trebuie dezvoltate și 
stabilite în mod obligatoriu metode pentru 
identificarea și trasarea materialului de 
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reproducere de la animale clonate, 
precum și a descendenților animalelor 
clonate și a produselor derivate din 
acestea.

Or. en

Amendamentul 549
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 7 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Primul paragraf nu se aplică normelor 
referitoare la domeniile prevăzute la 
articolul 2 alineatul (1) literele (g) și (h).

Or. en

Amendamentul 550
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente se asigură că 
operatorii ale căror animale sau mărfuri 
sunt supuse prelevării de eșantioane, 
analizării, testării sau diagnosticării în 
contextul controalelor oficiale au dreptul 
de a solicita o a doua expertiză.

Autoritățile competente se asigură că 
operatorii ale căror animale sau mărfuri 
sunt supuse prelevării de eșantioane, 
analizării, testării sau diagnosticării în 
contextul controalelor oficiale au dreptul 
de a solicita o a doua expertiză, în cazul în 
care acest lucru este util și posibil din 
punct de vedere tehnic.

Or. de
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Justificare

Necesitatea unei a doua expertize nu se impune în toate cazurile, respectiv în unele cazuri 
aceasta este dificil de efectuat din punct de vedere tehnic (de exemplu, există corpuri străine 
în eșantion).

Amendamentul 551
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritățile competente se asigură că 
operatorii ale căror animale sau mărfuri 
sunt supuse prelevării de eșantioane, 
analizării, testării sau diagnosticării în 
contextul controalelor oficiale au dreptul 
de a solicita o a doua expertiză.

Autoritățile competente se asigură că 
operatorii ale căror animale sau mărfuri 
sunt supuse prelevării de eșantioane, 
analizării, testării sau diagnosticării în 
contextul controalelor oficiale au dreptul 
de a solicita o a doua expertiză. Costurile 
acestei expertize sunt suportate de 
operatorul care o solicită.

Or. pl

Amendamentul 552
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dă întotdeauna dreptul operatorului de a 
solicita o examinare a documentelor 
privind prelevarea de eșantioane, 
analizarea, testarea sau diagnosticarea, de 
către un alt expert;

(a) dă întotdeauna dreptul operatorului de a 
solicita o examinare a documentelor 
privind prelevarea de eșantioane, 
analizarea, testarea sau diagnosticarea, de 
către un alt expert desemnat de laboratorul 
de referință sau, în cazul în care acest 
lucru nu este posibil, de un alt laborator 
oficial cel puțin echivalent;

Or. pl
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Amendamentul 553
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera b – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul în care este relevant și posibil 
din punct de vedere tehnic, având în 
vedere, în special, prevalența și distribuția 
pericolului la animale sau mărfuri, 
perisabilitatea eșantioanelor sau a 
mărfurilor și cantitatea substratului 
disponibil, acest drept îi oferă operatorului 
posibilitatea de a solicita:

(b) în cazul în care este relevant și posibil 
din punct de vedere tehnic, având în 
vedere, în special, prevalența și distribuția 
pericolului la animale sau mărfuri, 
perisabilitatea eșantioanelor sau a 
mărfurilor și cantitatea substratului 
disponibil, acest drept îi oferă operatorului 
posibilitatea de a solicita și obligă 
autoritățile competente să asigure:

Or. de

Justificare

Trebuie clarificat faptul că o autoritate nu poate refuza în mod nejustificat solicitarea unui 
operator. 

Amendamentul 554
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Eșantioanele se manipulează și se 
etichetează în așa fel încât să fie 
garantată validitatea lor juridică și 
analitică.

Or. de

Justificare

Trebuie să se asigure faptul că eșantioanele sunt manipulate în mod corespunzător, pentru a 
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păstra validitatea acestora.

Amendamentul 555
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Solicitarea de către operator a unei a 
doua expertize în conformitate cu alineatul 
(1) nu aduce atingere obligației autorităților 
competente de a lua măsuri prompte în 
vederea eliminării sau a limitării riscurilor 
pentru sănătatea umană, animală și a 
plantelor sau pentru bunăstarea animalelor 
sau, în cazul OMG-urilor și al produselor 
de protecție a plantelor, pentru mediu, în 
conformitate cu normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2) și cu prezentul 
regulament.

(2) Solicitarea de către operator a unei a 
doua expertize în conformitate cu 
alineatul (1) nu aduce atingere obligației 
autorităților competente de a lua măsuri 
prompte în vederea eliminării sau a 
limitării riscurilor pentru sănătatea umană 
și animală sau pentru bunăstarea 
animalelor sau pentru mediu, în 
conformitate cu normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2) și cu prezentul 
regulament.

(Amendamentul se aplică pe parcursul 
întregului text. Și considerentele ar trebui 
adaptate în acest sens.)

Or. en

Amendamentul 556
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate stabili, prin acte de 
punere în aplicare, proceduri de aplicare 
uniformă a normelor prevăzute la 
alineatul (1), de prezentare și tratare a 
cererilor de efectuare a unei a doua 
expertize. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 

eliminat
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procedura de examinare menționată la 
articolul 141 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 557
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia poate stabili, prin acte de 
punere în aplicare, proceduri de aplicare 
uniformă a normelor prevăzute la 
alineatul (1), de prezentare și tratare a 
cererilor de efectuare a unei a doua 
expertize. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 141 alineatul (2).

eliminat

Or. en

Justificare

Sunt inutile documentele legislative care stabilesc norme pentru asigurarea unei aplicări 
uniforme a reglementărilor privind expertiza suplimentară; căile de atac ar trebui să se 
stabilească la nivel național.

Amendamentul 558
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul animalelor și al mărfurilor 
oferite spre vânzare prin mijloace de 
comunicare la distanță, eșantioanele 
comandate de la operatori de către 

(1) În cazul animalelor și al mărfurilor 
oferite spre vânzare prin mijloace de 
comunicare la distanță, eșantioanele 
comandate de la operatori de către 
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autoritățile competente, fără identificarea 
lor pot fi utilizate în vederea efectuării unui 
control oficial.

autoritățile competente pot fi utilizate în 
vederea efectuării unui control oficial.

Or. pl

Amendamentul 559
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 560
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) poate cuprinde una sau mai multe 
metode de analizare, testare sau 
diagnosticare de laborator sau grupuri de 
metode;

(b) poate cuprinde una sau mai multe 
metode de analizare, testare sau 
diagnosticare de laborator sau grupuri de 
metode. De asemenea, acesta se poate 
defini în mod generic, prin tehnici 
analitice, nu prin încercări concrete sau 
grupuri de metode;

Or. es

Amendamentul 561
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care niciun laborator oficial 
desemnat în Uniune în conformitate cu 
alineatul (1) nu deține expertiza, 
echipamentele, infrastructura și personalul 
necesare în vederea efectuării de analize, 
teste sau diagnosticări de laborator noi sau 
neobișnuite, autoritățile competente pot 
solicita unui laborator sau unui centru de 
diagnosticare care nu îndeplinește una sau 
mai multe dintre cerințele prevăzute la 
alineatele (3) și (4) din prezentul articol să 
efectueze aceste analize, teste și 
diagnosticări.

În cazul în care niciun laborator oficial 
desemnat în Uniune în conformitate cu 
alineatul (1) nu deține expertiza, 
echipamentele, infrastructura și personalul 
necesare în vederea efectuării de analize, 
teste sau diagnosticări de laborator noi sau 
neobișnuite, autoritățile competente pot 
solicita unui laborator, centru de 
diagnosticare, unei universități, unui 
institut de cercetare sau unor centre 
similare care nu îndeplinesc una sau mai 
multe dintre cerințele prevăzute la 
alineatele (3) și (4) din prezentul articol să 
efectueze aceste

Or. es

Amendamentul 562
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. es
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Justificare

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

Amendamentul 563
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 36 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Nu este necesar ca autoritățile 
competente să desemneze laboratoarele 
naționale de referință, pentru ca acestea 
să poată desfășura activitățile specifice 
laboratoarelor oficiale.

Or. es

Amendamentul 564
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 37 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Deși rezultatele controalelor oficiale pot fi puse la dispoziția publicului, nu ar trebui să fie 
necesară precizarea modului în care se face acest lucru. O obligație atât de cuprinzătoare ar 
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crește în mod inacceptabil sarcinile laboratoarelor oficiale. 

Amendamentul 565
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care o autoritate 
competentă nu efectuează testări, analize 
sau diagnostice specifice în cadrul 
domeniului său de activitate și a desemnat 
același laborator oficial pentru același tip 
de test, analiză sau diagnostic ca altă 
autoritate competentă, nu este necesar să 
se organizeze audituri sau inspecții.

Or. es

Justificare

Această obligație nu este prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 882/2004 aflat în vigoare. În 
cazul agriculturii ecologice nu există probe sau analize specifice, diferă, de exemplu, doar 
pragurile sau absența anumitor substanțe. Prin urmare, se consideră o dublare a eforturilor 
și resurselor faptul că, pentru aceeași probă, care la rândul său trebuie să fie acreditată, 
același laborator este auditat de mai multe ori de către diferite autorități competente.

Amendamentul 566
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) este neperformant în cadrul testelor 
comparative între laboratoare prevăzute la 
articolul 37 alineatul (2).

(c) obține rezultate nesatisfăcătoare în 
cadrul testelor de competență sau al 
testelor comparative între laboratoare 
prevăzute la articolul 37 alineatul (2).

Or. pl
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Amendamentul 567
Jolanta Emilia Hibner

Propunere de regulament
Articolul 38 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) statul membru poate desemna un 
laborator de referință național pentru 
efectuarea sarcinilor stabilite la alineatul 
(1).

Or. pl

Amendamentul 568
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 569
Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. pl

Amendamentul 570
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 39 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) laboratoarele care efectuează analize 
sau teste în vederea verificării 
conformității cu normele privind 
materialul de reproducere a plantelor 
menționat la articolul 1 alineatul (2) litera 
(h);

eliminat

Or. en

Amendamentul 571
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) în situațiile în care nevoia de utilizare a 
metodei apare dintr-o situație de urgență 
sau dintr-un risc emergent pentru sănătatea 

(c) în situațiile în care nevoia de utilizare a 
metodei apare dintr-o situație de urgență 
sau dintr-un risc emergent pentru sănătatea 
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umană, animală sau a plantelor, pentru 
bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-
urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu.

umană sau animală, pentru bunăstarea 
animalelor sau pentru mediu.

Or. en

Amendamentul 572
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 41 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în așteptarea evaluării de către 
organismul de acreditare și a deciziei 
acestuia cu privire la acreditare.

Or. fr

Justificare

Este imperativă desemnarea temporară a unor laboratoare de analize, pentru a face posibilă 
evaluarea de către organismul de acreditare pe parcursul funcționării acestora, asigurând 
totodată validitatea juridică a rezultatelor analizelor efectuate de aceste laboratoare.

Amendamentul 573
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 41 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 41a

Controalele oficiale asupra animalelor și 
mărfurilor care intră în Uniune sunt 
organizate în funcție de riscuri și pot fi 
efectuate la punctele de inspecție la 
frontieră, în conformitate cu secțiunea II 
din prezentul capitol, cu scopul de a 
verifica respectarea dispozițiilor 
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reglementare specifice pentru anumite 
animale sau mărfuri, sau într-un loc 
adecvat în conformitate cu secțiunea I din 
prezentul capitol.

Or. fr

Justificare

Este imperativă includerea unui articol general, înainte de secțiunea I, care să prezinte în 
mod clar principiul unei abordări globale a controalelor asupra importurilor în funcție de 
riscuri.

Amendamentul 574
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) riscurile pentru sănătatea umană,
animală sau a plantelor, bunăstarea 
animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al 
produselor de protecție a plantelor, pentru 
mediu, asociate cu diferite tipuri de 
animale sau mărfuri;

(a) riscurile pentru sănătatea umană sau
animală, pentru bunăstarea animalelor sau 
pentru mediu, asociate cu diferite tipuri de 
animale sau mărfuri;

Or. en

Amendamentul 575
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) probabilitatea unor practici 
frauduloase, care ar putea înșela 
așteptările consumatorului în ceea ce 
privește natura, calitatea și compoziția 
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alimentelor și mărfurilor;

Or. en

Amendamentul 576
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) garanțiile pe care autoritățile 
competente din țara terță de origine le-au 
oferit cu privire la conformitatea 
animalelor și a mărfurilor cu cerințele 
stabilite în normele menționate la articolul 
1 alineatul (2) sau cu cerințe recunoscute 
a fi cel puțin echivalente cu acestea.

(d) garanțiile pe care autoritățile 
competente din țara terță de origine le-au 
oferit cu privire la conformitatea 
animalelor și a mărfurilor cu cerințele 
stabilite în normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 577
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autoritățile competente de la punctele 
de inspecție la frontieră și din alte puncte 
de intrare în Uniune efectuează controale 
oficiale cu privire la următoarele elemente 
ori de câte ori au motive să creadă că 
intrarea acestora în Uniune poate prezenta 
un risc pentru sănătatea umană, animală 
sau a plantelor, pentru bunăstarea 
animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al 
produselor de protecție a plantelor, pentru 
mediu:

(3) Autoritățile competente de la punctele 
de inspecție la frontieră și din alte puncte 
de intrare în Uniune efectuează controale 
oficiale cu privire la următoarele elemente 
ori de câte ori au motive să creadă că 
intrarea acestora în Uniune poate prezenta 
un risc pentru sănătatea umană sau
animală, pentru bunăstarea animalelor sau 
pentru mediu:
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Or. en

Amendamentul 578
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 43 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tipuri de controale oficiale efectuate 
asupra animalelor și mărfurilor care nu 
sunt supuse unor controale oficiale 
specifice la frontiere

Tipuri de controale oficiale efectuate 
asupra mărfurilor care nu sunt supuse unor 
controale oficiale specifice

Or. es

Amendamentul 579
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) includ controale de identitate și fizice, 
în funcție de riscul pentru sănătatea umană,
animală sau a plantelor, pentru bunăstarea 
animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al 
produselor de protecție a plantelor, pentru 
mediu.

(b) includ controale de identitate și fizice, 
în funcție de riscul pentru sănătatea umană
sau animală, pentru bunăstarea animalelor 
sau pentru mediu și în funcție de 
probabilitatea unor practici frauduloase, 
care ar putea înșela așteptările 
consumatorului în ceea ce privește 
natura, calitatea și compoziția alimentelor 
și mărfurilor.

Or. en

Amendamentul 580
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) includ controale de identitate și fizice, 
în funcție de riscul pentru sănătatea umană, 
animală sau a plantelor, pentru bunăstarea 
animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al 
produselor de protecție a plantelor, pentru 
mediu.

(b) includ controale de identitate și fizice, 
în funcție de riscul pentru sănătatea umană, 
animală, pentru bunăstarea animalelor sau, 
în cazul OMG-urilor și al produselor de 
protecție a plantelor, pentru mediu.

Or. es

Justificare

În conformitate cu domeniul de aplicare propus în amendamentul la articolul 1 alineatul (2) 
litera (g).

Amendamentul 581
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care controalele 
documentelor, controalele de identitate și 
fizice menționate la alineatul (1) indică 
faptul că animalele și mărfurile nu sunt 
conforme cu normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2), se aplică articolul 
64 alineatele (1), (3), (4) și (5), articolele 
65, 66 și 67, articolul 69 alineatele (1) și 
(2) și articolul 70 alineatele (1) și (2).

(3) În cazul în care controalele 
documentelor, controalele de identitate și 
fizice menționate la alineatul (1) indică 
faptul că mărfurile nu sunt conforme cu 
normele menționate la articolul 1 
alineatul (2), se aplică articolul 64 
alineatele (1), (3), (4) și (5), articolele 65, 
66 și 67, articolul 69 alineatele (1) și (2) și 
articolul 70 alineatele (1) și (2).

Or. es

Amendamentul 582
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea asigurării conformității cu 
normele menționate la articolul 1 alineatul 
(2), autoritățile competente efectuează 
controale oficiale la punctul de inspecție la 
frontieră al Uniunii unde sosește prima 
oară din țări terțe un transport cu 
următoarele categorii de animale și 
mărfuri:

(1) În vederea asigurării conformității cu 
normele menționate la articolul 1 
alineatul (2), autoritățile competente 
efectuează controale oficiale la punctul de 
inspecție la frontieră al Uniunii unde 
sosește prima oară din țări terțe un 
transport cu animale, produse de origine 
animală și subproduse de origine 
animală.

Identificarea animalelor și a mărfurilor 
cu codul TARIC și tipul de control ce 
trebuie efectuat la PIF sunt prevăzute în 
anexa XX.

Or. es

Justificare

Scopul este acela de a clarifica intenția de reglementare a prezentului articol: ce animale și 
mărfuri și ce tipuri de controale trebuie efectuate la nivelul PIF.

Amendamentul 583
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) animale; eliminat

Or. es

Justificare

În conformitate cu amendamentul anterior.
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Amendamentul 584
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produse de origine animală, materiale 
germinative și subproduse de origine 
animală;

eliminat

Or. es

Justificare

În conformitate cu amendamentul la alineatul (1) partea introductivă.

Amendamentul 585
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) produse de origine animală, materiale 
germinative și subproduse de origine 
animală;

(b) produse de origine animală, alimente ce 
conțin produse de origine animală, 
materiale germinative și subproduse de 
origine animală;

Or. en

Amendamentul 586
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) plante, produse vegetale și alte obiecte 
și materiale susceptibile de a purta sau 

eliminat
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răspândi dăunători ai plantelor, astfel
cum sunt menționate în listele stabilite în 
temeiul articolului 68 alineatul (1) și al 
articolului 69 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să 
inserați numărul Regulamentului privind 
măsurile de protecție împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor];

Or. de

Justificare

Având în vedere efectul de spin-off al normelor sectoriale privind sănătatea plantelor, 
materialul de reproducere a plantelor și produsele fitosanitare, această extindere nu este 
necesară în prezentul regulament.

Amendamentul 587
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) plante, produse vegetale și alte obiecte 
și materiale susceptibile de a purta sau 
răspândi dăunători ai plantelor, astfel 
cum sunt menționate în listele stabilite în 
temeiul articolului 68 alineatul (1) și al 
articolului 69 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să 
inserați numărul Regulamentului privind 
măsurile de protecție împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor];

eliminat

Or. de

Amendamentul 588
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) plante, produse vegetale și alte obiecte 
și materiale susceptibile de a purta sau 
răspândi dăunători ai plantelor, astfel 
cum sunt menționate în listele stabilite în 
temeiul articolului 68 alineatul (1) și al 
articolului 69 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să 
inserați numărul Regulamentului privind 
măsurile de protecție împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor];

eliminat

Or. en

Amendamentul 589
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) plante, produse vegetale și alte obiecte 
și materiale susceptibile de a purta sau 
răspândi dăunători ai plantelor, astfel 
cum sunt menționate în listele stabilite în 
temeiul articolului 68 alineatul (1) și al 
articolului 69 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să 
inserați numărul Regulamentului privind 
măsurile de protecție împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor];

eliminat

Or. es

Justificare

În conformitate cu domeniul de aplicare propus în amendamentul la articolul 1 alineatul (2) 
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litera (g).

Amendamentul 590
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) animale și mărfuri care fac obiectul 
unei măsuri de urgență prevăzute în actele 
adoptate în conformitate cu articolul 53 din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cu 
articolul 249 din Regulamentul (UE) 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul Regulamentului 
privind sănătatea animalelor] sau cu 
articolul 27 alineatul (1), articolul 29 
alineatul (1), articolul 40 alineatul (2), 
articolul 41 alineatul (2), articolul 47 
alineatul (1), articolul 49 alineatul (2) și 
articolul 50 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) XXX/XXXX [Oficiul 
pentru Publicații, vă rugăm să inserați 
numărul Regulamentului privind 
măsurile de protecție împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor] care 
prevăd obligația de a supune transporturile 
de astfel de animale sau mărfuri, 
identificate prin codurile acestora din 
Nomenclatura combinată, unor controale 
oficiale la intrarea lor în Uniune;

(e) animale și mărfuri care fac obiectul 
unei măsuri de urgență prevăzute în actele 
adoptate în conformitate cu articolul 53 din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cu 
articolul 249 din Regulamentul (UE) 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul Regulamentului 
privind sănătatea animalelor] care prevăd 
obligația de a supune transporturile de 
astfel de animale sau mărfuri, identificate 
prin codurile acestora din Nomenclatura 
combinată, unor controale oficiale la 
intrarea lor în Uniune;

Or. en

Amendamentul 591
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 cu 
privire la modificările categoriilor de 
transporturi menționate la alineatul (1), în 
vederea includerii altor produse care pot 
genera riscuri pentru sănătatea umană, 
animală sau a plantelor sau, în cazul 
OMG-urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu.

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 cu 
privire la modificările categoriilor de 
transporturi menționate la alineatul (1), în 
vederea includerii altor produse care pot 
genera riscuri pentru sănătatea umană, 
animală sau pentru bunăstarea 
animalelor.

Or. de

Justificare

Având în vedere efectul de spin-off al normelor sectoriale privind sănătatea plantelor, 
materialul de reproducere a plantelor și produsele fitosanitare, această extindere nu este 
necesară în prezentul regulament.

Amendamentul 592
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 cu 
privire la modificările categoriilor de 
transporturi menționate la alineatul (1), în 
vederea includerii altor produse care pot 
genera riscuri pentru sănătatea umană, 
animală sau a plantelor sau, în cazul 
OMG-urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu.

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 cu 
privire la modificările categoriilor de 
transporturi menționate la alineatul (1), în 
vederea includerii altor produse care pot 
genera riscuri pentru sănătatea umană sau 
animală, pentru bunăstarea animalelor
sau, în cazul OMG-urilor și al produselor 
de protecție a plantelor, pentru mediu.

Or. de

Amendamentul 593
Bart Staes
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 45 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 cu 
privire la modificările categoriilor de 
transporturi menționate la alineatul (1), în 
vederea includerii altor produse care pot 
genera riscuri pentru sănătatea umană, 
animală sau a plantelor sau, în cazul 
OMG-urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu.

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 cu 
privire la modificările categoriilor de 
transporturi menționate la alineatul (1), în 
vederea includerii altor produse care pot 
genera riscuri pentru sănătatea umană sau
animală sau pentru mediu.

Or. en

Amendamentul 594
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 46 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Orice propunere de relaxare a controalelor asupra animalelor de companie care intră în 
Uniune ar trebui să fie examinată în mod corespunzător de Parlament și de Consiliu. Aceste 
atribuții sunt excesive, întrucât punerea în aplicare a Regulamentului nr. 998/2003 privind 
circulația necomercială a animalelor de companie (inclusiv intrarea acestora în Uniune) este 
deficitară, 65 % dintre bolile umane provin de la animale, iar 75 % dintre bolile animalelor 
sunt zoonotice.
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Amendamentul 595
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 46 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) orice altă categorie de animale sau 
mărfuri pentru care controalele la 
punctele de inspecție la frontieră nu sunt 
necesare, având în vedere riscurile pe 
care le prezintă.

eliminat

Or. en

Justificare

„Orice altă categorie de animale” este un termen mult prea larg. Orice categorii de animale 
cărora li se aplică aceste atribuții ar trebui să fie incluse la acest articol. În cazul în care 
Comisiei i se permite să relaxeze controalele asupra oricăror animale care intră în Uniune, 
impactul asupra sănătății și bunăstării animalelor, precum și asupra sănătății umane și 
controlului bolilor ar putea fi imens.

Amendamentul 596
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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



AM\1013305RO.doc 89/114 PE526.077v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 597
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Controalele fizice se efectuează asupra 
transporturilor de animale și mărfuri din 
categoriile menționate la articolul 45 
alineatul (1) cu o frecvență care depinde de 
riscul prezentat de fiecare animal, marfă 
sau categorie de animale sau mărfuri 
pentru sănătatea umană, animală sau a 
plantelor, pentru bunăstarea animalelor 
sau, în cazul OMG-urilor și al produselor 
de protecție a plantelor, pentru mediu.

(3) Controalele fizice se efectuează asupra 
transporturilor de animale și mărfuri din 
categoriile menționate la articolul 45 
alineatul (1) cu o frecvență care depinde de 
riscul prezentat de fiecare animal, marfă 
sau categorie de animale sau mărfuri 
pentru sănătatea umană sau animală, 
pentru bunăstarea animalelor sau pentru 
mediu.

Or. en

Amendamentul 598
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Controalele fizice se efectuează asupra 
transporturilor de animale și mărfuri din 
categoriile menționate la articolul 45 
alineatul (1) cu o frecvență care depinde de 
riscul prezentat de fiecare animal, marfă 
sau categorie de animale sau mărfuri 
pentru sănătatea umană, animală sau a 
plantelor, pentru bunăstarea animalelor 
sau, în cazul OMG-urilor și al produselor 
de protecție a plantelor, pentru mediu.

(3) Controalele fizice se efectuează asupra 
transporturilor de animale și mărfuri din 
categoriile menționate la articolul 45 
alineatul (1) cu o frecvență care depinde de 
riscul prezentat de fiecare animal, marfă 
sau categorie de animale sau mărfuri 
pentru sănătatea umană sau animală, 
pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul 
OMG-urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu.

Or. de
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Amendamentul 599
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Controalele fizice efectuate în vederea 
verificării conformității cu cerințele privind 
sănătatea și bunăstarea animalelor sau cu 
cerințele de sănătate a plantelor stabilite 
în normele menționate la articolul 1 
alineatul (2) se efectuează de către sau sub 
supravegherea personalului care are 
calificările necesare în domeniul sanitar-
veterinar și, respectiv, fitosanitar, 
desemnat de către autoritățile competente 
în acest scop.

Controalele fizice efectuate în vederea 
verificării conformității cu cerințele privind 
sănătatea și bunăstarea animalelor stabilite 
în normele menționate la articolul 1 
alineatul (2) se efectuează de către 
personal care are calificările necesare în 
domeniul sanitar-veterinar, desemnat de 
către autoritățile competente în acest scop.

Or. en

Amendamentul 600
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Controalele fizice efectuate în vederea 
verificării conformității cu cerințele privind 
sănătatea și bunăstarea animalelor sau cu 
cerințele de sănătate a plantelor stabilite 
în normele menționate la articolul 1 
alineatul (2) se efectuează de către sau sub 
supravegherea personalului care are 
calificările necesare în domeniul sanitar-
veterinar și, respectiv, fitosanitar,
desemnat de către autoritățile competente 
în acest scop.

Controalele fizice efectuate în vederea 
verificării conformității cu cerințele privind 
sănătatea și bunăstarea animalelor stabilite 
în normele menționate la articolul 1 
alineatul (2) se efectuează de către sau sub 
supravegherea personalului care are 
calificările necesare în domeniul sanitar-
veterinar, desemnat de către autoritățile 
competente în acest scop.

Or. de
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Justificare

Având în vedere efectul de spin-off al normelor sectoriale privind sănătatea plantelor, 
materialul de reproducere a plantelor și produsele fitosanitare, această extindere nu este 
necesară în prezentul regulament.

Amendamentul 601
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Controalele fizice efectuate în vederea 
verificării conformității cu cerințele privind 
sănătatea și bunăstarea animalelor sau cu 
cerințele de sănătate a plantelor stabilite 
în normele menționate la articolul 1 
alineatul (2) se efectuează de către sau sub 
supravegherea personalului care are 
calificările necesare în domeniul sanitar-
veterinar și, respectiv, fitosanitar, 
desemnat de către autoritățile competente 
în acest scop.

Controalele fizice efectuate în vederea 
verificării conformității cu cerințele privind 
sănătatea și bunăstarea animalelor stabilite 
în normele menționate la articolul 1 
alineatul (2) se efectuează de către sau sub 
supravegherea personalului care are 
calificările necesare în domeniul sanitar-
veterinar, desemnat de către autoritățile 
competente în acest scop.

Or. de

Amendamentul 602
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

În cazul controalelor efectuate asupra 
animalelor, ele vor fi efectuate de către un
medic veterinar oficial.

Or. en
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Amendamentul 603
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 47 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 604
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) a termenelor și a modalităților de 
efectuare a controalelor documentelor, a 
controalelor de identitate și fizice asupra 
transporturilor transbordate de mărfuri din 
categoriile menționate la articolul 45 
alineatul (1);

(b) a termenelor și a modalităților de 
efectuare a controalelor documentelor, a 
controalelor de identitate și fizice asupra 
transporturilor transbordate, a căror 
destinație finală este UE, de mărfuri din 
categoriile menționate la articolul 45 
alineatul (1);

Or. es

Justificare

Controalele sanitare de orice tip efectuate asupra mărfurilor transbordate care au ca 
destinație o țară terță ar trebui excluse în mod explicit din prezentul regulament.
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Amendamentul 605
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 49 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) a cazurilor și a condițiilor în care pot fi 
efectuate controalele de identitate și fizice 
ale transporturilor transbordate și ale 
animalelor care sosesc pe calea aerului 
sau pe mare și care rămân la bordul 
acestor mijloace de transport în vederea 
continuării călătoriei, la un alt punct de 
inspecție la frontieră decât punctul în care 
au sosit prima dată la frontiera Uniunii;

(c) a cazurilor și a condițiilor în care pot fi 
efectuate controalele de identitate și fizice 
ale transporturilor transbordate, la un alt 
punct de inspecție la frontieră decât 
punctul în care au sosit prima dată la 
frontiera Uniunii;

Or. es

Justificare

Pentru a garanta că nu vor apărea întârzieri la expediere, în special din rațiuni legate de 
bunăstarea animalelor, în cazul animalelor care sosesc pe calea aerului sau pe mare și care 
rămân la bordul aceluiași mijloc de transport în vederea continuării călătoriei, toate 
controalele (controalele documentelor, de identitate și fizice) ar trebui efectuate la PIF de 
intrare în UE (nu la punctul în care au sosit prima dată).

Amendamentul 606
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 50 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea asigurării unei aplicări uniforme 
a normelor prevăzute la articolele 47, 48 și 
49, Comisia stabilește, prin acte de punere 
în aplicare, detaliile operațiunilor care 
urmează să fie efectuate în timpul și după 
efectuarea controalelor documentelor, a 
controalelor de identitate și fizice 
menționate în aceste norme, pentru a 

În vederea asigurării unei aplicări uniforme 
a normelor prevăzute la articolele 47, 48 și 
49, Comisia stabilește, prin acte de punere 
în aplicare, normele generale ale
operațiunilor care urmează să fie efectuate 
în timpul și după efectuarea controalelor 
documentelor, a controalelor de identitate 
și fizice menționate în aceste norme, pentru 



PE526.077v01-00 94/114 AM\1013305RO.doc

RO

asigura o efectuare eficientă a acestor 
controale oficiale. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 141 alineatul (2).

a asigura o efectuare eficientă a acestor 
controale oficiale. Respectivele acte de 
punere în aplicare se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 141 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 607
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 cu 
privire la normele de stabilire a cazurilor și 
a condițiilor:

(1) Autoritățile competente pot efectua 
controalele de identitate și fizice asupra 
animalelor și mărfurilor care intră în 
Uniune din țări terțe, menționate la
alineatul (1), la puncte de inspecție altele 
decât punctele de inspecție la frontieră, cu 
condiția îndeplinirii de către respectivele 
puncte de control a cerințelor prevăzute la 
articolul 62 alineatul (3) și în actele de 
punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (4). 

Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 cu 
privire la normele de stabilire a cazurilor și 
a condițiilor:

Or. en

Amendamentul 608
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de efectuare a controalelor de 
identitate și fizice asupra transporturilor 

eliminat
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de animale și mărfuri din categoriile 
menționate la articolul 45 alineatul (1) de 
către autoritățile competente la puncte de 
inspecție altele decât punctele de inspecție 
la frontieră, cu condiția îndeplinirii de 
către respectivele puncte de control a 
cerințelor prevăzute la articolul 62 
alineatul (3) și în actele de punere în 
aplicare adoptate în conformitate cu 
articolul 62 alineatul (4);

Or. en

Amendamentul 609
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) de efectuare a controalelor de identitate 
și fizice asupra transporturilor de animale 
și mărfuri din categoriile menționate la 
articolul 45 alineatul (1) de către 
autoritățile competente la puncte de 
inspecție altele decât punctele de inspecție 
la frontieră, cu condiția îndeplinirii de către 
respectivele puncte de control a cerințelor 
prevăzute la articolul 62 alineatul (3) și în 
actele de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu articolul 62 alineatul (4);

(a) de efectuare a controalelor de identitate 
și fizice asupra transporturilor de animale 
și mărfuri din categoriile menționate la 
articolul 45 alineatul (1) de către 
autoritățile competente la puncte de 
inspecție la frontieră altele decât punctele 
de inspecție la frontieră, cu condiția 
îndeplinirii de către respectivele puncte de 
control a cerințelor prevăzute la 
articolul 62 alineatul (3) și în actele de 
punere în aplicare adoptate în conformitate 
cu articolul 62 alineatul (4);

Or. es

Justificare

Este vorba despre efectuarea controalelor în alt punct de inspecție la frontieră, iar acest 
lucru ar trebui specificat, pentru a se evita confuziile.

Amendamentul 610
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 1 – litera c – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) mărfurile comandate prin intermediul 
modalităților de vânzare la distanță.

(iii) transporturi de mici dimensiuni 
trimise persoanelor fizice sau 
achiziționate la distanță (prin telefon, 
poștă sau internet).

Or. es

Justificare

Scopul acestei propuneri este conformitatea cu referirea la același subiect, care apare în 
Regulamentul nr. 206/2009.

Amendamentul 611
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 612
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 51 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru punctele de control menționate 
la alineatul (1) litera (a) se aplică articolul 
54 alineatul (2) litera (b), articolul 55 
alineatul (2) litera (a), articolele 57, 58, 60 
și 61 și articolul 62 alineatele (3) și (4).

(2) Pentru punctele de control la frontieră
menționate la alineatul (1) litera (a) se 
aplică articolul 54 alineatul (2) litera (b), 
articolul 55 alineatul (2) litera (a), 
articolele 57, 58, 60 și 61 și articolul 62 
alineatele (3) și (4).

Or. es

Justificare

Este vorba despre efectuarea controalelor în alt punct de inspecție la frontieră, iar acest 
lucru ar trebui specificat, pentru a se evita confuziile.

Amendamentul 613
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2 – litera a – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) criteriile și procedurile de stabilire și de 
modificare a frecvenței efectuării 
controalelor fizice care trebuie să fie 
efectuate asupra transporturilor de animale 
și mărfuri din categoriile menționate la 
articolul 45 alineatul (1) literele (a), (b) și 
(c) și de adaptare a acestora la nivelul de 
risc asociat acestor categorii, având în 
vedere:

(a) criteriile și procedurile de stabilire și de 
modificare a frecvenței minime a efectuării 
controalelor fizice care trebuie să fie 
efectuate asupra transporturilor de animale 
și mărfuri din categoriile menționate la 
articolul 45 alineatul (1) literele (a), (b) și 
(c) și de adaptare a acestora la nivelul de 
risc asociat acestor categorii, având în 
vedere:

Or. en

Amendamentul 614
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) procedurile de asigurare a unei aplicări 
uniforme și în timp util a frecvenței de 
efectuare a controalelor fizice stabilită în 
conformitate cu litera (a).

(c) procedurile de asigurare a unei aplicări 
uniforme și în timp util a frecvenței 
minime de efectuare a controalelor fizice 
stabilită în conformitate cu litera (a).

Or. en

Amendamentul 615
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) frecvența de efectuare a controalelor 
fizice pentru categoriile de mărfuri 
menționate la articolul 45 alineatul (1) 
litera (d);

(a) frecvența minimă de efectuare a 
controalelor fizice pentru categoriile de 
mărfuri menționate la articolul 45 
alineatul (1) litera (d);

Or. en

Amendamentul 616
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 52 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) frecvența de efectuare a controalelor 
fizice pentru categoriile de animale și 
mărfuri menționate la articolul 45 alineatul 
(1) literele (e) și (f) dacă ea nu este deja 
prevăzută în actele menționate.

(b) frecvența minimă de efectuare a 
controalelor fizice pentru categoriile de 
animale și mărfuri menționate la 
articolul 45 alineatul (1) literele (e) și (f) 
dacă ea nu este deja prevăzută în actele 
menționate.

Or. en
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Amendamentul 617
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deciziile care se impun în urma 
controalelor fizice efectuate în vederea 
verificării conformității cu cerințele privind 
sănătatea și bunăstarea animalelor sau cu 
cerințele de sănătate a plantelor se iau de 
către personalul care are calificările 
necesare în domeniul sanitar-veterinar și, 
respectiv, fitosanitar și care a fost 
desemnat de către autoritățile competente 
în acest scop.

Deciziile care se impun în urma 
controalelor fizice efectuate în vederea 
verificării conformității cu cerințele privind 
sănătatea și bunăstarea animalelor se iau de 
către personalul care are calificările 
necesare în domeniul sanitar-veterinar și 
care a fost desemnat de către autoritățile 
competente în acest scop.

Or. de

Justificare

Având în vedere efectul de spin-off al normelor sectoriale privind sănătatea plantelor, 
materialul de reproducere a plantelor și produsele fitosanitare, această extindere nu este 
necesară în prezentul regulament.

Amendamentul 618
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deciziile care se impun în urma 
controalelor fizice efectuate în vederea 
verificării conformității cu cerințele privind 
sănătatea și bunăstarea animalelor sau cu 
cerințele de sănătate a plantelor se iau de 
către personalul care are calificările 
necesare în domeniul sanitar-veterinar și, 
respectiv, fitosanitar și care a fost 
desemnat de către autoritățile competente 

Deciziile care se impun în urma 
controalelor fizice efectuate în vederea 
verificării conformității cu cerințele privind 
sănătatea și bunăstarea animalelor se iau de 
către personalul care are calificările 
necesare în domeniul sanitar-veterinar și 
care a fost desemnat de către autoritățile 
competente în acest scop.
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în acest scop.

Or. en

Amendamentul 619
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deciziile cu privire la transporturile de 
animale se iau de către sau sub 
supravegherea unui medic veterinar 
oficial.

Deciziile cu privire la transporturile de 
animale și de produse de origine animală
se iau de către un medic veterinar oficial.

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 620
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 53 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deciziile cu privire la transporturile de 
animale se iau de către sau sub 
supravegherea unui medic veterinar 
oficial.

Deciziile cu privire la transporturile de 
animale se iau de către un medic veterinar 
oficial.

Or. en
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Amendamentul 621
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Această decizie se reflectă în 
documentul sanitar comun de intrare 
reglementat în următoarele articole.

Or. es

Justificare

Pentru o mai mare claritate a procedurii.

Amendamentul 622
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) comunicării informațiilor menționate la 
litera (i) prin intermediul sistemului 
TRACES.

(ii) comunicării informațiilor menționate la 
litera (i) prin intermediul sistemului 
TRACES sau prin comunicare electronică 
cu acesta.

Or. en

Amendamentul 623
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Operatorii și autoritățile competente 
menționate la acest alineat pot utiliza și 
un sistem național de informare pentru a 
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alimenta cu date sistemul TRACES.

Or. en

Amendamentul 624
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 625
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es
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Justificare

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

Amendamentul 626
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 627
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es

Justificare

Obiectivul amendamentului este acela de a înlocui integral alineatul (4) cu o nouă formulare, 
mai simplă și mai ușor de înțeles.
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Amendamentul 628
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 629
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 57 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Desemnarea punctelor de inspecție la 
frontieră

Autorizarea punctelor de inspecție la 
frontieră

Or. es
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Justificare

Nu autoritățile vamale trebuie să desemneze PIF, ci autoritatea veterinară/sanitară 
competentă.

Amendamentul 630
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În termen de trei luni de la primirea 
notificării menționate la alineatul 2, 
Comisia informează statul membru:

eliminat

(a) dacă desemnarea punctului de 
inspecție la frontieră propus depinde de 
rezultatul favorabil al unui control 
efectuat de către experții Comisiei în 
conformitate cu articolul 115 în vederea 
verificării conformității cu cerințele 
minime prevăzute la articolul 62;

(b) cu privire la data unui astfel de 
control.

Or. en

Amendamentul 631
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) dacă desemnarea punctului de 
inspecție la frontieră propus depinde de 
rezultatul favorabil al unui control 
efectuat de către experții Comisiei în 
conformitate cu articolul 115 în vederea 
verificării conformității cu cerințele 
minime prevăzute la articolul 62;

eliminat
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Or. en

Amendamentul 632
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cu privire la data unui astfel de 
control.

eliminat

Or. en

Amendamentul 633
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 57 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Amendamentul 634
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) echipamentele și sediile disponibile în 
vederea efectuării controalelor oficiale 
pentru fiecare dintre categoriile de 
animale și mărfuri pentru care a fost 

eliminat
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desemnat;

Or. en

Justificare

Cerințele prevăzute în propunerea Comisiei sunt inutile și implică sarcini excesive.

Amendamentul 635
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 58 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) volumul de animale și mărfuri 
manipulate în fiecare an calendaristic 
pentru fiecare dintre categoriile de 
animale și mărfuri menționate la articolul 
45 alineatul (1) pentru care este 
desemnat.

eliminat

Or. en

Justificare

Cerințele prevăzute în propunerea Comisiei sunt inutile și implică sarcini excesive.

Amendamentul 636
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 59 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se retrage autorizația punctelor de 
inspecție la frontieră acordată în 
conformitate cu articolul 6 din Directiva 
97/78/CE a Consiliului și cu articolul 6 
din Directiva 91/496/CEE a Consiliului, 
precum și desemnarea punctelor de intrare 

(1) Se retrage autorizația punctelor de 
inspecție la frontieră acordată în 
conformitate cu articolul 6 din 
Directiva 91/496/CEE a Consiliului, 
precum și desemnarea punctelor de intrare 
în conformitate cu articolul 5 din 
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în conformitate cu articolul 5 din 
Regulamentul (CE) nr. 669/2009 și cu 
articolul 13 litera alineatul (4) litera (c) din 
Directiva 2000/29/CE a Consiliului.

Regulamentul (CE) nr. 669/2009 și cu 
articolul 13 alineatul (4) litera (c) din 
Directiva 2000/29/CE a Consiliului.

Or. en

Justificare

Ar trebui menținută derogarea prevăzută la articolul 6 din Directiva 97/78/CE, potrivit 
căreia punctul de control la frontieră se poate afla la o anumită distanță față de punctul de 
introducere, în funcție de constrângerile geografice.

Amendamentul 637
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 60 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 
cu privire la cazurile în care și la 
procedurile prin care punctele de 
inspecție la frontieră a căror desemnare a 
fost retrasă doar parțial în conformitate 
cu alineatul (1) litera (a) pot fi 
redesemnate prin derogare de la 
dispozițiile articolului 57.

eliminat

Or. en

Amendamentul 638
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un stat membru suspendă imediat 
desemnarea unui punct de inspecție la 

(1) Un stat membru suspendă imediat 
desemnarea unui punct de inspecție la 
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frontieră și ordonă încetarea activităților 
acestuia, pentru toate sau doar pentru 
anumite categorii de animale și mărfuri 
pentru care desemnarea a fost acordată, în 
cazurile în care astfel de activități pot avea 
ca rezultat un risc pentru sănătatea umană, 
animală sau a plantelor, pentru bunăstarea 
animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al 
produselor de protecție a plantelor, pentru 
mediu.

frontieră și ordonă încetarea activităților 
acestuia, pentru toate sau doar pentru 
anumite categorii de animale și mărfuri 
pentru care desemnarea a fost acordată, în 
cazurile în care astfel de activități pot avea 
ca rezultat un risc pentru sănătatea umană, 
animală sau pentru bunăstarea animalelor.

Or. de

Justificare

Având în vedere efectul de spin-off al normelor sectoriale privind sănătatea plantelor,
materialul de reproducere a plantelor și produsele fitosanitare, această extindere nu este 
necesară în prezentul regulament.

Amendamentul 639
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un stat membru suspendă imediat 
desemnarea unui punct de inspecție la 
frontieră și ordonă încetarea activităților 
acestuia, pentru toate sau doar pentru 
anumite categorii de animale și mărfuri 
pentru care desemnarea a fost acordată, în 
cazurile în care astfel de activități pot avea 
ca rezultat un risc pentru sănătatea umană, 
animală sau a plantelor, pentru bunăstarea 
animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al 
produselor de protecție a plantelor, pentru 
mediu.

(1) Un stat membru suspendă imediat 
desemnarea unui punct de inspecție la 
frontieră și ordonă încetarea activităților 
acestuia, pentru toate sau doar pentru 
anumite categorii de animale și mărfuri 
pentru care desemnarea a fost acordată, în 
cazurile în care astfel de activități pot avea 
ca rezultat un risc pentru sănătatea umană 
sau animală, pentru bunăstarea animalelor 
sau pentru mediu.

Or. en
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Amendamentul 640
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Un stat membru suspendă imediat 
desemnarea unui punct de inspecție la 
frontieră și ordonă încetarea activităților 
acestuia, pentru toate sau doar pentru 
anumite categorii de animale și mărfuri 
pentru care desemnarea a fost acordată, în 
cazurile în care astfel de activități pot avea 
ca rezultat un risc pentru sănătatea umană, 
animală sau a plantelor, pentru bunăstarea 
animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al 
produselor de protecție a plantelor, pentru 
mediu.

(1) Un stat membru suspendă imediat 
desemnarea unui punct de inspecție la 
frontieră și ordonă încetarea activităților 
acestuia, pentru toate sau doar pentru 
anumite categorii de animale și mărfuri 
pentru care desemnarea a fost acordată, în 
cazurile în care astfel de activități pot avea 
ca rezultat un risc pentru sănătatea umană 
sau animală, pentru bunăstarea animalelor 
sau, în cazul OMG-urilor și al produselor 
de protecție a plantelor, pentru mediu.

Or. de

Amendamentul 641
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 61 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia poate stabili, prin acte de 
punere în aplicare, proceduri privind 
schimburile de informații și comunicări 
menționate la alineatul (2) și la alineatul 
(4) litera (b).

eliminat

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

Or. en

Justificare

Nu este necesară legislație atunci când scopul vizat este acela de a asigura comunicarea de 
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bază între statele membre sau între statele membre și Comisie sau public. Legislația ar trebui 
doar să prevadă că aceasta este necesară.

Amendamentul 642
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Nu autoritățile vamale trebuie să desemneze PIF, ci autoritatea veterinară/sanitară 
competentă.

Amendamentul 643
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 62 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate detalia, prin acte de 
punere în aplicare, cerințele prevăzute la 
alineatul (3) astfel încât să țină seama de 
caracteristicile specifice și de nevoile 
logistice cu privire la efectuarea 
controalelor oficiale și la aplicarea 
măsurilor adoptate în conformitate cu 
articolul 64 alineatele (3) și (5) și cu 
articolul 65 în ceea ce privește diferitele 

eliminat
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categorii de animale și mărfuri 
menționate la articolul 45 alineatul (1).

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

Or. en

Amendamentul 644
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care există suspiciunea că 
transporturile de animale și mărfuri din 
categoriile menționate la articolul 45 
alineatul (1) sunt neconforme cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2), 
autoritățile competente efectuează 
controale oficiale în vederea confirmării 
sau a eliminării suspiciunii.

(1) În cazul în care există suspiciunea că 
transporturile de animale și mărfuri din 
categoriile menționate la articolul 45 
alineatul (1) sunt neconforme cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2), 
autoritățile competente efectuează 
controale oficiale sau deleagă 
responsabilitatea altor autorități 
competente în vederea confirmării sau a 
eliminării suspiciunii.

Or. en

Justificare

Agricultura organică este certificată ca atare în baza unei abordări procesuale. Această 
caracteristică trebuie evidențiată, în vederea menținerii actualului sistem de control organic.

Amendamentul 645
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Se propune o formulare alternativă mai clară.

Amendamentul 646
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 647
Bart Staes
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care autoritățile competente 
au motive de a suspecta că un operator se 
face vinovat de comportament fraudulos 
sau controalele oficiale oferă motive pentru 
a se crede că s-au încălcat în mod grav sau 
repetat normele menționate la articolul 1 
alineatul (2), pe lângă aplicarea măsurilor 
prevăzute la articolul 64 alineatul (3), 
autoritățile intensifică controalele oficiale 
în cazul transporturilor cu aceeași origine 
sau destinate aceleiași utilizări, după caz.

(4) În cazul în care autoritățile competente 
au motive de a suspecta că un operator se 
face vinovat de comportament fraudulos 
sau controalele oficiale oferă motive pentru 
a se crede că s-au încălcat în mod grav sau 
repetat normele menționate la articolul 1 
alineatul (2), pe lângă aplicarea măsurilor 
prevăzute la articolul 64 alineatul (3), 
autoritățile intensifică controalele oficiale 
în cazul transporturilor cu aceeași origine 
sau destinate aceleiași utilizări.

Or. en

Amendamentul 648
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Autoritățile competente notifică statelor 
membre și Comisiei, prin intermediul 
sistemului TRACES, decizia lor de a 
efectua controale oficiale intensificate în 
temeiul alineatului (4), indicând presupusul 
comportament fraudulos sau presupusa 
încălcare gravă sau repetată a normelor.

(5) Autoritățile competente notifică statelor 
membre și Comisiei, prin intermediul 
sistemului TRACES și al RASFF, decizia 
lor de a efectua controale oficiale 
intensificate în temeiul alineatului (4), 
indicând presupusul comportament 
fraudulos sau presupusa încălcare gravă 
sau repetată a normelor.

Or. en


