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Amendamentul 649
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 64 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de luat în cazul transporturilor 
neconforme care intră în Uniune din ţări 
terţe

Măsuri de luat în cazul transporturilor 
neconforme 

Or. es

Justificare

Titlul este confuz, se pare că produsele au intrat deja în Uniune, iar apoi se menţionează că li 
se refuză intrarea.

Amendamentul 650
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorităţile competente reţin oficial orice 
transport de animale sau mărfuri care 
intră pe teritoriul Uniunii dintr-o ţară 
terţă şi care nu respectă normele 
menţionate la articolul 1 alineatul (2), 
refuzându-i intrarea în Uniune.

Atunci când, în urma controalelor oficiale 
efectuate la punctele de inspecţie la 
frontieră conform articolului 45, 
autoritatea competentă constată că 
transporturile de animale şi mărfuri nu 
respectă cerinţele menţionate la 
articolul (1) alineatul (2), aceasta emite 
un aviz sau o decizie de tipul „transport 
neconform” sau „control defavorabil”, 
care se reflectă în DSCI. De asemenea, 
autorităţile competente reţin oficial 
transportul de animale sau mărfuri în 
cauză şi îi refuză intrarea în Uniune.

Or. es
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Justificare

Scopul este clarificarea procedurii.

Amendamentul 651
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Orice astfel de transport sau o parte a 
acestuia este izolat sau plasat în carantină, 
după caz, iar animalele din acesta primesc 
adăpost şi tratament în condiţii 
corespunzătoare până la comunicarea unei 
decizii ulterioare. Totodată, se ţine seama 
de condiţiile speciale necesare pentru alte 
mărfuri.

Or. es

Justificare

Scopul este acela de a clarifica procedura şi de a adăuga o menţiune privind posibilitatea de 
a accepta respingerea parţială a transportului.

Amendamentul 652
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) După auditarea operatorului responsabil 
de transport, autorităţile competente iau 
fără întârziere o decizie privind destinaţia 
acestuia, sub forma uneia dintre 
următoarele măsuri:

Or. es
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Justificare

Scopul este clarificarea procedurii.

Amendamentul 653
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să distrugă transportul, cu respectarea 
normelor menţionate la articolul 1 alineatul 
(2), dacă este cazul; sau

(a) să distrugă transportul sau o parte a 
acestuia, cu respectarea normelor 
menţionate la articolul 1 alineatul (2), dacă 
este cazul; sau

Or. es

Justificare

Scopul este acela de a adăuga o menţiune privind posibilitatea de a accepta respingerea 
parţială a transportului.

Amendamentul 654
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) să distrugă transportul, cu respectarea 
normelor menţionate la articolul 1 alineatul 
(2), dacă este cazul; sau

(a) să distrugă transportul, în mod uman în 
cazul animalelor vii, cu respectarea 
normelor menţionate la articolul 1 alineatul 
(2), dacă este cazul; sau

Or. en

Amendamentul 655
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) să reexpedieze transportul în afara 
Uniunii, în conformitate cu articolul 70 
alineatele (1) şi (2); sau

(b) să reexpedieze transportul sau o parte a 
acestuia în afara Uniunii, în conformitate 
cu articolul 70 alineatele (1) şi (2); sau

Or. es

Justificare

Scopul este acela de a adăuga o menţiune privind posibilitatea de a accepta respingerea 
parţială a transportului.

Amendamentul 656
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) să supună transportul unui tratament 
special în conformitate cu articolul 69 
alineatul (1) şi (2) sau oricărei alte măsuri 
necesare pentru a asigura conformitatea cu 
normele menţionate la articolul 1 alineatul 
(2) şi, dacă este cazul, să schimbe utilizarea 
transportului astfel încât să fie utilizat în 
alte scopuri decât cele iniţiale.

(c) să supună transportul sau o parte a 
acestuia unui tratament special în 
conformitate cu articolul 69 alineatele (1) 
şi (2) sau oricărei alte măsuri necesare 
pentru a asigura conformitatea cu normele 
menţionate la articolul 1 alineatul (2) şi, 
dacă este cazul, să schimbe utilizarea 
transportului astfel încât să fie utilizat în 
alte scopuri decât cele iniţiale.

Or. es

Justificare

Scopul este acela de a adăuga o menţiune privind posibilitatea de a accepta respingerea 
parţială a transportului.

Amendamentul 657
Martina Anderson
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Propunere de regulament
Articolul 64 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Notificarea se realizează prin intermediul 
sistemului computerizat de gestionare a 
informaţiilor menţionat la articolul 130 
alineatul (1).

Notificarea se realizează prin intermediul 
sistemelor TRACES şi RASFF
menţionate la articolul 130 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 658
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 65 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsuri de luat în cazul animalelor sau 
mărfurilor care intră în Uniune din ţări 
terţe şi care prezintă un risc

Măsuri de luat în cazul transporturilor 
neconforme şi care prezintă un risc

Or. es

Justificare

S-ar putea simplifica pentru că, de fapt, diferenţa între acest articol şi articolul 64 constă în 
faptul că aceste transporturi nu pot fi reexpediate.

Amendamentul 659
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 65 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care controalele oficiale indică 
faptul că un transport de animale sau 
mărfuri prezintă un risc pentru sănătatea 
umană, animală sau a plantelor, pentru 

În cazul în care controalele oficiale indică 
faptul că un transport de animale sau 
mărfuri prezintă un risc pentru sănătatea 
umană, animală sau pentru bunăstarea, 
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bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-
urilor şi al produselor de protecţie a 
plantelor, pentru mediu, transportul în 
cauză este izolat sau plasat în carantină, iar 
animalele din acesta primesc adăpost şi 
tratament în condiţii corespunzătoare până 
la comunicarea unei decizii ulterioare.

transportul în cauză este izolat sau plasat în 
carantină, iar animalele din acesta primesc 
adăpost şi tratament în condiţii 
corespunzătoare până la comunicarea unei 
decizii ulterioare.

Or. de

Justificare

Extinderea nu este necesară în prezentul regulament, dată fiind separarea normelor 
sectoriale privind sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor şi produsele de 
protecţie a plantelor.

Amendamentul 660
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 65 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care controalele oficiale indică 
faptul că un transport de animale sau 
mărfuri prezintă un risc pentru sănătatea 
umană, animală sau a plantelor, pentru 
bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-
urilor şi al produselor de protecţie a 
plantelor, pentru mediu, transportul în 
cauză este izolat sau plasat în carantină, iar 
animalele din acesta primesc adăpost şi 
tratament în condiţii corespunzătoare până 
la comunicarea unei decizii ulterioare.

În cazul în care controalele oficiale indică 
faptul că un transport de animale sau 
mărfuri prezintă un risc pentru sănătatea 
umană sau animală, pentru bunăstarea 
animalelor sau pentru mediu, transportul în 
cauză este izolat sau plasat în carantină, iar 
animalele din acesta primesc adăpost şi 
tratament în condiţii corespunzătoare până 
la comunicarea unei decizii ulterioare.

Or. en

Amendamentul 661
Ewald Stadler
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Propunere de regulament
Articolul 65 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care controalele oficiale indică 
faptul că un transport de animale sau 
mărfuri prezintă un risc pentru sănătatea 
umană, animală sau a plantelor, pentru 
bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-
urilor şi al produselor de protecţie a 
plantelor, pentru mediu, transportul în 
cauză este izolat sau plasat în carantină, iar 
animalele din acesta primesc adăpost şi 
tratament în condiţii corespunzătoare până 
la comunicarea unei decizii ulterioare.

În cazul în care controalele oficiale indică 
faptul că un transport de animale sau 
mărfuri prezintă un risc pentru sănătatea 
umană, animală sau pentru bunăstarea 
animalelor sau, în cazul OMG-urilor şi al 
produselor de protecţie a plantelor, pentru 
mediu, transportul în cauză este izolat sau 
plasat în carantină, iar animalele din acesta 
primesc adăpost şi tratament în condiţii 
corespunzătoare până la comunicarea unei 
decizii ulterioare.

Or. de

Amendamentul 662
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 65 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ordonă ca operatorul să distrugă 
transportul, în conformitate, acolo unde 
este cazul, cu normele menţionate la 
articolul 1 alineatul (2), luând toate 
măsurile necesare pentru a proteja 
sănătatea oamenilor, a animalelor sau a 
plantelor, bunăstarea animalelor sau 
mediul; sau

(a) ordonă ca operatorul să distrugă 
transportul, în conformitate, acolo unde 
este cazul, cu normele menţionate la 
articolul 1 alineatul (2), luând toate 
măsurile necesare pentru a proteja 
sănătatea oamenilor, a animalelor şi
bunăstarea animalelor; sau

Or. de

Justificare

Extinderea nu este necesară în prezentul regulament, dată fiind separarea normelor 
sectoriale privind sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor şi produsele de 
protecţie a plantelor.
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Amendamentul 663
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 65 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ordonă ca operatorul să distrugă 
transportul, în conformitate, acolo unde 
este cazul, cu normele menţionate la 
articolul 1 alineatul (2), luând toate 
măsurile necesare pentru a proteja 
sănătatea oamenilor, a animalelor sau a 
plantelor, bunăstarea animalelor sau 
mediul; sau

(a) ordonă ca operatorul să distrugă 
transportul, în conformitate, acolo unde 
este cazul, cu normele menţionate la 
articolul 1 alineatul (2), luând toate 
măsurile necesare pentru a proteja 
sănătatea oamenilor sau a animalelor, 
bunăstarea animalelor sau mediul; sau

Or. en

Amendamentul 664
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 65 – paragraful 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ordonă ca operatorul să distrugă 
transportul, în conformitate, acolo unde 
este cazul, cu normele menţionate la 
articolul 1 alineatul (2), luând toate 
măsurile necesare pentru a proteja 
sănătatea oamenilor, a animalelor sau a 
plantelor, bunăstarea animalelor sau 
mediul; sau

(a) ordonă ca operatorul să distrugă 
transportul, în conformitate, acolo unde 
este cazul, cu normele menţionate la 
articolul 1 alineatul (2), luând toate 
măsurile necesare pentru a proteja 
sănătatea oamenilor şi a animalelor, 
bunăstarea animalelor sau mediul; sau

Or. de

Amendamentul 665
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 65 – paragraful 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) ordonă ca operatorul să distrugă 
transportul, în conformitate, acolo unde 
este cazul, cu normele menţionate la 
articolul 1 alineatul (2), luând toate 
măsurile necesare pentru a proteja 
sănătatea oamenilor, a animalelor sau a 
plantelor, bunăstarea animalelor sau 
mediul; sau

(a) ordonă ca operatorul să distrugă 
transportul, în mod uman în cazul 
animalelor vii, în conformitate, acolo unde 
este cazul, cu normele menţionate la 
articolul 1 alineatul (2), luând toate 
măsurile necesare pentru a proteja 
sănătatea oamenilor, a animalelor sau a 
plantelor, bunăstarea animalelor sau 
mediul; sau

Or. en

Amendamentul 666
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) invalidează certificatele oficiale şi 
celelalte documente însoţitoare ale 
transporturilor care au făcut obiectul 
măsurilor luate în temeiul articolului 64 
alineatele (3) şi (5) şi al articolului 65;

(a) invalidează certificatele şi celelalte 
documente oficiale însoţitoare ale 
transporturilor care au făcut obiectul 
măsurilor luate în temeiul articolului 64 
alineatele (3) şi (5) şi al articolului 65;

Or. es

Amendamentul 667
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorităţile competente ale statului 
membru în care s-au efectuat controalele 
oficiale supraveghează aplicarea măsurilor 
dispuse în temeiul articolului 64 alineatele 
(3) şi (5) şi în temeiul articolului 65 pentru 

Autorităţile competente ale statului 
membru în care s-au efectuat controalele
oficiale supraveghează aplicarea măsurilor 
dispuse în temeiul articolului 64 alineatele 
(3) şi (5) şi în temeiul articolului 65 pentru 
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a se asigura că transportul în cauză nu 
produce efecte adverse asupra sănătăţii 
umane, animale sau a plantelor, asupra 
bunăstării animalelor sau asupra mediului, 
în cursul sau în aşteptarea aplicării 
măsurilor respective.

a se asigura că transportul în cauză nu 
produce efecte adverse asupra sănătăţii 
umane, animale sau asupra bunăstării 
animalelor, în cursul sau în aşteptarea 
aplicării măsurilor respective.

Or. de

Justificare

Extinderea nu este necesară în prezentul regulament, dată fiind separarea normelor 
sectoriale privind sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor şi produsele de 
protecţie a plantelor.

Amendamentul 668
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorităţile competente ale statului 
membru în care s-au efectuat controalele 
oficiale supraveghează aplicarea măsurilor 
dispuse în temeiul articolului 64 alineatele 
(3) şi (5) şi în temeiul articolului 65 pentru 
a se asigura că transportul în cauză nu 
produce efecte adverse asupra sănătăţii 
umane, animale sau a plantelor, asupra 
bunăstării animalelor sau asupra mediului, 
în cursul sau în aşteptarea aplicării 
măsurilor respective.

Autorităţile competente ale statului 
membru în care s-au efectuat controalele 
oficiale supraveghează aplicarea măsurilor 
dispuse în temeiul articolului 64 alineatele 
(3) şi (5) şi în temeiul articolului 65 pentru 
a se asigura că transportul în cauză nu 
produce efecte adverse asupra sănătăţii 
umane sau animale, asupra bunăstării 
animalelor sau asupra mediului, în cursul 
sau în aşteptarea aplicării măsurilor 
respective.

Or. en

Amendamentul 669
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 66 – alineatul 2 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorităţile competente ale statului 
membru în care s-au efectuat controalele 
oficiale supraveghează aplicarea măsurilor 
dispuse în temeiul articolului 64 alineatele 
(3) şi (5) şi în temeiul articolului 65 pentru 
a se asigura că transportul în cauză nu 
produce efecte adverse asupra sănătăţii 
umane, animale sau a plantelor, asupra 
bunăstării animalelor sau asupra mediului, 
în cursul sau în aşteptarea aplicării 
măsurilor respective.

Autorităţile competente ale statului 
membru în care s-au efectuat controalele
oficiale supraveghează aplicarea măsurilor 
dispuse în temeiul articolului 64 alineatele 
(3) şi (5) şi în temeiul articolului 65 pentru 
a se asigura că transportul în cauză nu 
produce efecte adverse asupra sănătăţii 
umane sau animale, asupra bunăstării 
animalelor sau asupra mediului, în cursul 
sau în aşteptarea aplicării măsurilor 
respective.

Or. de

Amendamentul 670
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Termenul acordat operatorului pentru punerea în aplicare a deciziei autorităţilor competente 
este de 60 de zile. Acest termen poate fi excesiv în cazul animalelor vii.
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Amendamentul 671
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazurile la care se face referire la 
articolul 65, ca transportul să fie distruse în 
unităţi adecvate, situate cât mai aproape 
posibil de punctul de inspecţie la frontieră, 
luând toate măsurile necesare pentru a 
proteja sănătatea oamenilor, a animalelor 
sau a plantelor, bunăstarea animalelor sau 
mediul.

(b) în cazurile la care se face referire la 
articolul 65, ca transportul să fie distruse în 
unităţi adecvate, situate cât mai aproape 
posibil de punctul de inspecţie la frontieră, 
luând toate măsurile necesare pentru a 
proteja sănătatea oamenilor, a animalelor şi 
bunăstarea animalelor.

Or. de

Justificare

Extinderea nu este necesară în prezentul regulament, dată fiind separarea normelor 
sectoriale privind sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor şi produsele de 
protecţie a plantelor.

Amendamentul 672
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazurile la care se face referire la 
articolul 65, ca transportul să fie distruse în 
unităţi adecvate, situate cât mai aproape 
posibil de punctul de inspecţie la frontieră, 
luând toate măsurile necesare pentru a 
proteja sănătatea oamenilor, a animalelor 
sau a plantelor, bunăstarea animalelor sau 
mediul.

(b) în cazurile la care se face referire la 
articolul 65, ca transportul să fie distrus în 
unităţi adecvate, situate cât mai aproape 
posibil de punctul de inspecţie la frontieră, 
luând toate măsurile necesare pentru a 
proteja sănătatea oamenilor sau a 
animalelor, bunăstarea animalelor sau 
mediul.

Or. en
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Amendamentul 673
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazurile la care se face referire la 
articolul 65, ca transportul să fie distruse în 
unităţi adecvate, situate cât mai aproape 
posibil de punctul de inspecţie la frontieră, 
luând toate măsurile necesare pentru a 
proteja sănătatea oamenilor, a animalelor 
sau a plantelor, bunăstarea animalelor sau 
mediul.

(b) în cazurile la care se face referire la 
articolul 65, ca transportul să fie distruse în 
unităţi adecvate, situate cât mai aproape 
posibil de punctul de inspecţie la frontieră, 
luând toate măsurile necesare pentru a 
proteja sănătatea oamenilor şi a animalelor, 
bunăstarea animalelor sau mediul.

Or. de

Amendamentul 674
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autorităţile competente pot amâna 
termenul menţionat la alineatele (1) şi (2) 
din prezentul articol cu intervalul de timp 
necesar pentru a obţine rezultatele celei de 
a doua expertize prevăzute la articolul 34, 
cu condiţia ca aceasta să nu determine 
efecte adverse asupra sănătăţii umane,
animale sau a plantelor, asupra bunăstării 
animale şi, în cazul OMG-urilor şi al 
produselor de protecţie a plantelor, asupra 
mediului.

(3) Autorităţile competente pot amâna 
termenul menţionat la alineatele (1) şi (2) 
din prezentul articol cu intervalul de timp 
necesar pentru a obţine rezultatele celei de 
a doua expertize prevăzute la articolul 34, 
cu condiţia ca aceasta să nu determine 
efecte adverse asupra sănătăţii umane şi
animale, asupra bunăstării animale şi 
asupra mediului.

Or. en
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Amendamentul 675
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 67 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autorităţile competente pot amâna 
termenul menţionat la alineatele (1) şi (2) 
din prezentul articol cu intervalul de timp 
necesar pentru a obţine rezultatele celei de 
a doua expertize prevăzute la articolul 34, 
cu condiţia ca aceasta să nu determine 
efecte adverse asupra sănătăţii umane,
animale sau a plantelor, asupra bunăstării 
animale şi, în cazul OMG-urilor şi al 
produselor de protecţie a plantelor, asupra 
mediului.

(3) Autorităţile competente pot amâna 
termenul menţionat la alineatele (1) şi (2) 
din prezentul articol cu intervalul de timp
necesar pentru a obţine rezultatele celei de 
a doua expertize prevăzute la articolul 34, 
cu condiţia ca aceasta să nu determine 
efecte adverse asupra sănătăţii umane sau
animale, asupra bunăstării animale şi, în 
cazul OMG-urilor şi al produselor de 
protecţie a plantelor, asupra mediului.

Or. de

Amendamentul 676
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 68 eliminat

Aplicarea coerentă a articolelor 64 şi 65

Comisia, prin acte de punere în aplicare, 
stabileşte norme de asigurare a coerenţei 
deciziilor, a măsurilor luate şi a 
dispoziţiilor emise de către autorităţile 
competente în temeiul articolelor 64 şi 65 
cu privire la toate punctele de inspecţie la 
frontieră menţionate la articolul 57 
alineatul (1) şi la toate punctele de control 
menţionate la articolul 51 alineatul (1) 
litera (a), care au forma unor instrucţiuni 
pe care autorităţile competente trebuie să 
le urmeze atunci când reacţionează la 
situaţii obişnuite sau recurente de 
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neconformitate sau de risc.

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

Or. en

Amendamentul 677
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se realizează într-un mod eficace şi 
asigură eliminarea oricărui risc pentru 
sănătatea umană, animală sau a plantelor, 
pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul 
OMG-urilor şi al produselor de protecţie a 
plantelor, pentru mediu;

(a) se realizează într-un mod eficace şi 
asigură eliminarea oricărui risc pentru 
sănătatea umană sau animală, pentru 
bunăstarea animalelor sau pentru mediu;

Or. en

Amendamentul 678
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se realizează într-un mod eficace şi 
asigură eliminarea oricărui risc pentru 
sănătatea umană, animală sau a plantelor, 
pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul 
OMG-urilor şi al produselor de protecţie a 
plantelor, pentru mediu;

(a) se realizează într-un mod eficace şi 
asigură eliminarea oricărui risc pentru 
sănătatea umană sau animală, pentru 
bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-
urilor şi al produselor de protecţie a 
plantelor, pentru mediu;

Or. de
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Amendamentul 679
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 69 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 
cu privire la cerinţele şi condiţiile 
conform cărora se realizează tratamentul 
special menţionat la alineatul (1).

eliminat

În absenţa unor norme adoptate printr-un 
act delegat, tratamentul special se
realizează în conformitate cu normele 
naţionale.

Or. en

Amendamentul 680
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia specifică, prin acte de punere 
în aplicare, procedurile aferente 
schimburilor de informaţii şi notificărilor 
menţionate la alineatul (1).

eliminat

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

Or. en

Justificare

Legislaţia nu este necesară atunci când rezultatul dorit este asigurarea unei comunicări de 
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bază între statele membre sau între statele membre şi Comisie sau public. Este suficientă o 
simplă precizare cu privire la faptul că legislaţia este necesară.

Amendamentul 681
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 70 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre care primesc 
importuri autorizate prin controale 
prealabile exportului verifică periodic 
dacă importurile respectă într-adevăr 
cerinţele UE.

Or. en

Amendamentul 682
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 71

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 71 eliminat

Autorizarea controalelor anterioare 
exportului efectuate de ţări terţe

(1) Comisia, prin acte de punere în 
aplicare, poate autoriza efectuarea de 
către o ţară terţă a unor controale 
specifice ale transporturilor de animale şi 
mărfuri anterior exportării acestora în 
Uniune, pentru a verifica dacă 
transporturile exportate îndeplinesc 
cerinţele normelor menţionate la 
articolul 1 alineatul (2). Autorizarea 
vizează doar transporturile originare din 
ţara terţă în cauză şi se poate acorda 
pentru una sau mai multe categorii de 
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animale sau de mărfuri.

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

(2) Autorizarea menţionată la alineatul 
(1) precizează:

(a) frecvenţa maximă a controalelor 
oficiale pe care le pot efectua autorităţile 
competente ale statelor membre la 
intrarea transporturilor în Uniune în 
cazul în care nu există motive de a 
suspecta că nu s-au respectat normele 
menţionate la articolul 1 alineatul (2) sau 
că există un comportament fraudulos;

(b) certificatele oficiale care trebuie să
însoţească transporturile introduse în 
Uniune;

(c) un model de certificate de acest tip;

(d) autorităţile competente ale ţării terţe 
sub a cărei responsabilitate trebuie să fie 
efectuate controalele anterioare 
exportului;

(e) dacă este cazul, eventualele organisme 
delegate cărora autorităţile competente 
respective le pot delega anumite sarcini. 
Se poate autoriza o astfel de delegare 
numai în cazul în care se respectă 
criteriile stabilite la articolele 25–32 sau 
condiţii echivalente.

(3) Autorizarea menţionată la alineatul 
(1) se poate acorda unei ţări terţe numai 
dacă dovezile disponibile şi, dacă este 
cazul, un control efectuat de către 
Comisie în conformitate cu articolul 119 
demonstrează că sistemul controalelor 
oficiale din ţara terţă respectivă poate 
asigura faptul că:

(a) transporturile de animale sau mărfuri 
exportate în Uniune îndeplinesc cerinţele 
normelor menţionate la articolul 1 
alineatul (2) sau cerinţe echivalente;

(b) controalele efectuate în ţara terţă 
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înainte de expedierea în Uniune sunt 
suficient de eficace încât să substituie sau 
să reducă frecvenţa controalele fizice, de 
identitate şi ale documentelor prevăzute în 
normele menţionate la articolul 1 
alineatul (2).

(4) Autorităţile competente sau un 
organism delegat specificat în autorizaţie:

(a) sunt responsabile de contactele cu 
Uniunea;

(b) se asigură că fiecare transport pe care 
îl controlează este însoţit de certificatele 
oficiale menţionate la alineatul (2) litera 
(b).

(5) Comisia, prin intermediul unor acte de 
punere în aplicare, stabileşte normele şi 
criteriile detaliate pentru autorizarea 
controalelor anterioare exportului 
efectuate de ţările terţe în conformitate cu 
alineatul (1). Respectivele acte de punere 
în aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menţionată la 
articolul 141 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 683
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) transporturile de animale sau mărfuri 
exportate în Uniune îndeplinesc cerinţele 
normelor menţionate la articolul 1 alineatul 
(2) sau cerinţe echivalente;

(a) transporturile de animale sau mărfuri 
exportate în Uniune îndeplinesc cerinţele 
normelor menţionate la articolul 1 alineatul 
(2);

Or. en
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Amendamentul 684
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 71 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Autorităţile competente sau un 
organism delegat specificat în autorizaţie:

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

Or. es

Justificare

Într-o ţară terţă, responsabilitatea pentru relaţiile cu UE şi pentru supravegherea îndeplinirii 
cerinţelor trebuie să revină autorităţii competente, fără delegări.

Amendamentul 685
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 72 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) le notifică imediat Comisiei, celorlalte 
state membre şi operatorilor vizaţi, prin 
intermediul sistemului TRACES, solicitând 
în acelaşi timp asistenţă administrativă în 
conformitate cu procedurile stabilite la 
titlul IV;

(a) le notifică imediat Comisiei, celorlalte 
state membre şi operatorilor vizaţi, prin 
intermediul sistemului TRACES, 
împreună cu măsurile ce urmează să fie 
puse în aplicare, solicitând în acelaşi timp 
asistenţă administrativă în conformitate cu 
procedurile stabilite la titlul IV;

Or. es

Amendamentul 686
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 73 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 687
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autorităţile vamale suspendă punerea 
în liberă circulaţie în cazul în care au 
motive să creadă că transportul poate 
prezenta un risc pentru sănătatea umană, 
animală sau a plantelor, pentru bunăstarea 
animalelor sau, în cazul OMG-urilor şi al 
produselor de protecţie a plantelor, pentru 
mediu şi informează imediat autorităţile 
competente cu privire la suspendare.

(2) Autorităţile vamale suspendă punerea 
în liberă circulaţie în cazul în care au 
motive să creadă că transportul poate 
prezenta un risc pentru sănătatea umană
sau animală, pentru bunăstarea animalelor 
sau pentru mediu şi informează imediat 
autorităţile competente cu privire la 
suspendare.

Or. en

Amendamentul 688
Ewald Stadler
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Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Autorităţile vamale suspendă punerea 
în liberă circulaţie în cazul în care au 
motive să creadă că transportul poate 
prezenta un risc pentru sănătatea umană, 
animală sau a plantelor, pentru bunăstarea 
animalelor sau, în cazul OMG-urilor şi al 
produselor de protecţie a plantelor, pentru 
mediu şi informează imediat autorităţile 
competente cu privire la suspendare.

(2) Autorităţile vamale suspendă punerea 
în liberă circulaţie în cazul în care au 
motive să creadă că transportul poate 
prezenta un risc pentru sănătatea umană 
sau animală, pentru bunăstarea animalelor 
sau, în cazul OMG-urilor şi al produselor 
de protecţie a plantelor, pentru mediu şi 
informează imediat autorităţile competente 
cu privire la suspendare.

Or. de

Amendamentul 689
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care autorităţile competente 
consideră că există un risc pentru sănătatea 
umană, animală sau a plantelor, pentru 
bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-
urilor şi al produselor de protecţie a 
plantelor, pentru mediu:

(4) În cazul în care autorităţile competente 
consideră că există un risc pentru sănătatea 
umană sau animală, pentru bunăstarea 
animalelor sau pentru mediu:

Or. en

Amendamentul 690
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care autorităţile competente (4) În cazul în care autorităţile competente 
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consideră că există un risc pentru sănătatea 
umană, animală sau a plantelor, pentru 
bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-
urilor şi al produselor de protecţie a 
plantelor, pentru mediu:

consideră că există un risc pentru sănătatea 
umană sau animală, pentru bunăstarea 
animalelor sau, în cazul OMG-urilor şi al 
produselor de protecţie a plantelor, pentru 
mediu:

Or. de

Amendamentul 691
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul altor transporturi de animale şi 
mărfuri decât cele care fac obiectul unor 
controale la intrarea în Uniune în temeiul 
articolului 45 alineatul (1) şi pentru care nu 
s-a emis o declaraţie vamală de punere în 
liberă circulaţie, autorităţile competente 
transmit autorităţilor vamale ale statelor 
membre de destinaţie finală toate 
informaţiile relevante în cazul în care au 
motive să creadă că transportul în cauză 
poate prezenta un risc pentru sănătatea 
umană, animală sau a plantelor, pentru 
bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-
urilor şi al produselor de protecţie a 
plantelor, pentru mediu.

(5) În cazul altor transporturi de animale şi 
mărfuri decât cele care fac obiectul unor 
controale la intrarea în Uniune în temeiul 
articolului 45 alineatul (1) şi pentru care nu 
s-a emis o declaraţie vamală de punere în 
liberă circulaţie, autorităţile competente 
transmit autorităţilor vamale ale statelor 
membre de destinaţie finală toate 
informaţiile relevante în cazul în care au 
motive să creadă că transportul în cauză 
poate prezenta un risc pentru sănătatea 
umană sau animală, pentru bunăstarea 
animalelor sau pentru mediu.

Or. en

Amendamentul 692
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 74 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În cazul altor transporturi de animale şi (5) În cazul altor transporturi de animale şi 
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mărfuri decât cele care fac obiectul unor 
controale la intrarea în Uniune în temeiul 
articolului 45 alineatul (1) şi pentru care nu 
s-a emis o declaraţie vamală de punere în 
liberă circulaţie, autorităţile competente 
transmit autorităţilor vamale ale statelor 
membre de destinaţie finală toate 
informaţiile relevante în cazul în care au 
motive să creadă că transportul în cauză 
poate prezenta un risc pentru sănătatea 
umană, animală sau a plantelor, pentru 
bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-
urilor şi al produselor de protecţie a 
plantelor, pentru mediu.

mărfuri decât cele care fac obiectul unor 
controale la intrarea în Uniune în temeiul 
articolului 45 alineatul (1) şi pentru care nu 
s-a emis o declaraţie vamală de punere în 
liberă circulaţie, autorităţile competente 
transmit autorităţilor vamale ale statelor 
membre de destinaţie finală toate 
informaţiile relevante în cazul în care au 
motive să creadă că transportul în cauză 
poate prezenta un risc pentru sănătatea 
umană sau animală, pentru bunăstarea 
animalelor sau, în cazul OMG-urilor şi al 
produselor de protecţie a plantelor, pentru 
mediu.

Or. de

Amendamentul 693
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) materialele de ambalaj din lemn; eliminat

Or. de

Justificare

Extinderea nu este necesară în prezentul regulament, dată fiind separarea normelor 
sectoriale privind sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor şi produsele de 
protecţie a plantelor.

Amendamentul 694
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 1 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) materialele de ambalaj din lemn; eliminat

Or. en

Amendamentul 695
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) materialele de ambalaj din lemn; eliminat

Or. de

Amendamentul 696
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) produsele vegetale care, având în 
vedere destinaţia lor ulterioară, pot da 
naştere riscului de răspândire a unor boli 
infecţioase sau contagioase la animale;

eliminat

Or. de

Amendamentul 697
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 1 – litera h
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) transporturile de animale şi mărfuri din 
categoriile menţionate la articolul 45 
alineatul (1) literele (a), (b) şi (c), originare 
din Uniune şi care se întorc în Uniune după 
ce li s-a refuzat intrarea într-o ţară terţă;

(h) transporturile de animale şi mărfuri din 
categoriile menţionate la articolul 45 
alineatul (1) literele (a) şi (b), originare din 
Uniune şi care se întorc în Uniune după ce 
li s-a refuzat intrarea într-o ţară terţă;

Or. de

Justificare

Extinderea nu este necesară în prezentul regulament, dată fiind separarea normelor 
sectoriale privind sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor şi produsele de 
protecţie a plantelor.

Amendamentul 698
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 75 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) transporturile de animale şi mărfuri din 
categoriile menţionate la articolul 45 
alineatul (1) literele (a), (b) şi (c), originare 
din Uniune şi care se întorc în Uniune după 
ce li s-a refuzat intrarea într-o ţară terţă;

(h) transporturile de animale şi mărfuri din 
categoriile menţionate la articolul 45 
alineatul (1) literele (a) şi (b), originare din 
Uniune şi care se întorc în Uniune după ce 
li s-a refuzat intrarea într-o ţară terţă;

Or. de

Amendamentul 699
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile resurse financiare adecvate 
pentru a asigura personalul şi celelalte 

(1) Autorităţile competente se asigură că 
sunt disponibile resurse financiare adecvate 
pentru a asigura personalul şi celelalte 
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resurse necesare pentru ca autorităţile 
competente să efectueze controale oficiale 
şi alte activităţi oficiale.

resurse necesare pentru ca autorităţile 
competente să efectueze controale oficiale 
şi alte activităţi oficiale.

Or. es

Amendamentul 700
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile resurse financiare pe care ele le 
consideră adecvate pentru a asigura 
personalul şi celelalte resurse necesare 
pentru ca autorităţile competente să 
efectueze controale oficiale şi alte activităţi 
oficiale.

Or. de

Amendamentul 701
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile resurse financiare adecvate 
prin mijloace publice pentru a asigura 
personalul şi celelalte resurse necesare 
pentru ca autorităţile competente să 
efectueze controale oficiale şi alte activităţi 
oficiale. Comisioanele sau taxele ar trebui 
instituite numai în cazul în care controlul 
oficial se efectuează exclusiv în interesul 
operatorului din sectorul alimentar.

Or. en
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Amendamentul 702
Ĺsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile resurse financiare adecvate 
pentru a asigura personalul şi celelalte 
resurse necesare pentru ca autorităţile 
competente să efectueze controale oficiale 
şi alte activităţi oficiale prin orice mijloace 
considerate adecvate, inclusiv prin 
impozitare generală sau prin instituirea 
unor taxe sau comisioane.

Or. en

Justificare

Statele membre se asigură că există resurse suficiente pentru controalele oficiale. Cu toate 
acestea, mijloacele de asigurare a finanţării controalelor oficiale rămâne o chestiune care 
ţine de competenţa naţională. Este important ca normele privind finanţarea controalelor 
oficiale să fie în conformitate cu legislaţia naţională referitoare la taxe şi fiscalitate. Prin 
urmare, actualul principiu general privind finanţarea controalelor oficiale, astfel cum este 
stabilit la articolul 26 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004, nu ar trebui să fie modificat.

Amendamentul 703
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură, prin orice 
mijloace pe care le consideră adecvate, că 
sunt disponibile resurse financiare adecvate
pentru a asigura personalul şi celelalte 
resurse necesare pentru ca autorităţile 
competente să efectueze controale oficiale 
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şi alte activităţi oficiale.

Or. en

Amendamentul 704
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile resurse financiare adecvate 
pentru a asigura personalul şi celelalte 
resurse necesare pentru ca autorităţile 
competente să efectueze controale oficiale 
şi alte activităţi oficiale. În acest scop, 
statele membre pot percepe taxe sau 
contribuţii sau pot pune la dispoziţie 
fonduri dintr-o impozitare generală.

Or. de

Justificare

Statele membre dispun de flexibilitatea necesară pentru a decide cu privire la sursele de 
finanţare ale sistemelor de control. În principiu este vorba de impozite, taxe sau contribuţii.

Amendamentul 705
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile resurse financiare adecvate 
pentru a asigura personalul şi celelalte 
resurse necesare pentru ca autorităţile 
competente să efectueze controale oficiale 
şi alte activităţi oficiale. În acest scop 
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statele membre pot percepe taxe sau 
contribuţii sau utiliza fonduri din bugetul 
naţional.

Or. de

Justificare

Justificare: Statele membre ar trebui să fie obligate să asigure resurse suficiente pentru 
efectuarea controalelor. Este însă esenţial ca statele membre să aibă libertatea de a decide 
modul în care vor asigura finanţarea. De asemenea, menţinerea termenului „contribuţii” este 
necesară, având în vedere definiţiile juridice naţionale diferite ale noţiunii de taxe. Statele 
membre ar trebui să aibă şi posibilitatea de a utiliza fonduri din bugetul lor general.

Amendamentul 706
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre se asigură că sunt 
disponibile resurse financiare adecvate 
pentru a asigura personalul şi celelalte 
resurse necesare pentru ca autorităţile 
competente să efectueze controale oficiale 
şi alte activităţi oficiale. În acest scop 
statele membre pot percepe taxe sau 
contribuţii sau utiliza fonduri din bugetul 
naţional.

Or. de

Amendamentul 707
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 708
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 709
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Or. de

Amendamentul 710
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Statele membre ar trebui să fie obligate să asigure resurse suficiente pentru efectuarea 
controalelor. Este însă esenţial ca statele membre să aibă libertatea de a decide modul în 
care vor asigura finanţarea. De asemenea, menţinerea termenului „contribuţii” este 
necesară, având în vedere definiţiile juridice naţionale diferite ale noţiunii de taxe. Statele 
membre ar trebui să aibă şi posibilitatea de a utiliza fonduri din bugetul lor general.

Amendamentul 711
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. es
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Justificare

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

Amendamentul 712
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 713
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 714
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre se asigură că nu 
există legături directe sau dependenţe 
între taxele colectate şi controalele 
efectuate.

Or. en

Amendamentul 715
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se consultă cu 
operatorii vizaţi în ceea ce priveşte 
metodele utilizate la calcularea taxelor 
menţionate la articolul 77.

(4) Statele membre se pot consulta cu 
operatorii vizaţi în ceea ce priveşte 
metodele utilizate la calcularea taxelor 
menţionate la articolul 77.

Or. es

Amendamentul 716
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 76 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Statele membre se consultă cu 
operatorii vizaţi în ceea ce priveşte 
metodele utilizate la calcularea taxelor 
menţionate la articolul 77.

(4) Statele membre se consultă cu 
operatorii vizaţi în ceea ce priveşte 
metodele utilizate la calcularea taxelor sau 
contribuţiilor menţionate la articolul 77.

Or. de
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Amendamentul 717
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 77 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Taxele obligatorii Taxele sau contribuţiile

Or. de

Amendamentul 718
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 77 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Taxele obligatorii Taxele sau contribuţiile

Or. de

Amendamentul 719
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 77 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Taxele obligatorii Taxele

Or. de

Amendamentul 720
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 77 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Taxele obligatorii Taxele

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 721
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autorităţile competente percep taxe 
ocazionate de:

Or. de

Amendamentul 722
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Amendamentul 723
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Depinde în mare măsură de autorităţile competente în ce măsură trebuie percepute taxele şi 
contribuţiile. Articolul 77 defineşte cadrul pentru activităţile în cazul cărora pot fi percepute 
în principiu taxe şi contribuţii. Prin introducerea prevederii bazate pe „pot”, decizia de a le 
percepe sau nu ar trebui să îi revină statului membru în cauză. Această adaptare asigură 
respectarea principiului subsidiarităţii.

Amendamentul 724
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 725
Julie Girling
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Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei depăşeşte domeniul de competenţă al acesteia. Modul în care 
autorităţile competente îşi finanţează controalele oficiale este o chestiune care trebuie decisă 
exclusiv de către statele membre.

Amendamentul 726
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru a dispune de resurse în vederea 
efectuării controalelor oficiale, autorităţile 
competente pot percepe taxe pentru a-şi 
acoperi o parte din costurile ocazionate de:

Or. de

Amendamentul 727
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Nu ar fi logic ca operatorii să aibă obligaţia de a plăti o inspecţie la care sunt supuşi în mod 
obligatoriu.

Amendamentul 728
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru a se asigura că dispun de resurse 
adecvate în vederea efectuării controalelor 
oficiale, autorităţile competente utilizează 
taxe din mijloace publice pentru a-şi 
acoperi costurile ocazionate de:

Or. en

Amendamentul 729
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru a se asigura că dispun de resurse 
adecvate în vederea efectuării controalelor 
oficiale şi a desfăşurării altor activităţi 
oficiale, autorităţile competente percep 
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ocazionate de: taxe pentru a-şi acoperi costurile 
ocazionate de:

Or. fr

Justificare

Toate activităţile, inclusiv „alte activităţi oficiale”, care contribuie la respectarea 
reglementărilor, a sănătăţii animale şi a sănătăţii plantelor, trebuie să poată fi finanţate pe 
baza aceluiaşi principiu. În orice caz, sunt vizate acţiuni ale serviciilor oficiale de control, ale 
căror activităţi de control oficial nu pot fi întotdeauna separate de celelalte activităţi oficiale.

Amendamentul 730
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 77 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) controalele oficiale efectuate pentru a 
verifica dacă următorii operatori respectă 
normele prevăzute la articolul 1 alineatul 
(2):

eliminat

(i) operatorii din sectorul alimentar astfel 
cum sunt definiţi la articolul 3 alineatul 
(3) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, 
care sunt fie înregistraţi, fie autorizaţi, fie 
înregistraţi şi autorizaţi în conformitate 
cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 
852/2004;

(ii) operatorii din sectorul furajelor astfel 
cum sunt definiţi la articolul 3 alineatul 
(6) din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 
înregistraţi sau autorizaţi în conformitate 
cu articolele 9 şi 10 din Regulamentul 
(CE) nr. 183/2005 al Parlamentului 
European şi al Consiliului de stabilire a 
cerinţelor privind igiena furajelor52;

(iii) operatorii profesionişti astfel cum 
sunt definiţi la articolul 2 punctul (7) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicaţii, vă rugăm să 
inseraţi numărul Regulamentului privind 
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măsurile de protecţie împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor];

(iv) operatori profesionişti astfel cum sunt 
definiţi la articolul 3 punctul (6) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicaţii, vă rugăm să 
inseraţi numărul Regulamentului privind 
producerea şi punerea la dispoziţie pe 
piaţă a materialului de reproducere a 
plantelor];

__________________
52 JO L 35, 8.2.2005, p. 1.

Or. de

Amendamentul 731
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera a – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) operatorii profesionişti astfel cum 
sunt definiţi la articolul 2 punctul (7) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicaţii, vă rugăm să 
inseraţi numărul Regulamentului privind 
măsurile de protecţie împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor];

eliminat

Or. en

Amendamentul 732
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera a – punctul iii
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) operatorii profesionişti astfel cum 
sunt definiţi la articolul 2 punctul (7) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicaţii, vă rugăm să 
inseraţi numărul Regulamentului privind 
măsurile de protecţie împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor];

eliminat

Or. es

Justificare

Pentru a asigura coerenţa cu articolul 1 alineatul (2) litera (g).

Amendamentul 733
Astrid Lulling, Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) operatori profesionişti astfel cum sunt 
definiţi la articolul 3 punctul (6) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicaţii, vă rugăm să 
inseraţi numărul Regulamentului privind 
producerea şi punerea la dispoziţie pe 
piaţă a materialului de reproducere a 
plantelor];

eliminat

Or. fr

Justificare

Punerea în aplicare a unui sistem de recuperare a costurilor globale ale controalelor va 
periclita supravieţuirea întreprinderilor din statele membre mici în care nu este posibilă o 
economie de scară. Scutirea totală a IMM-urilor de la plata taxelor ar însemna suportarea 
integrală a costurilor aferente controalelor doar de către câteva întreprinderi, punându-le 
astfel în dificultate pe acestea. Este necesară o scutire de taxe asemănătoare cu cea propusă 
de Comisie în domeniul agriculturii ecologice şi al denumirilor de origine protejată.
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Amendamentul 734
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera a – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) operatori profesionişti astfel cum sunt 
definiţi la articolul 3 punctul (6) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicaţii, vă rugăm să 
inseraţi numărul Regulamentului privind 
producerea şi punerea la dispoziţie pe 
piaţă a materialului de reproducere a 
plantelor];

eliminat

Or. en

Amendamentul 735
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) controalele oficiale efectuate în 
vederea emiterii certificatelor oficiale sau 
a supravegherii emiterii atestatelor 
oficiale;

(b) emiterea certificatelor oficiale sau 
supravegherea emiterii atestatelor oficiale;

Or. es

Justificare

În conformitate cu domeniul de aplicare, emiterea certificatelor sau supravegherea 
atestatelor oficiale nu ar trebui considerată un control oficial, deşi aceste activităţi nu ar 
putea fi scutite de aplicarea unei taxe.
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Amendamentul 736
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) obţinerea şi menţinerea autorizării 
menţionate la articolele 84, 92 şi 93 din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicaţii, vă rugăm să 
inseraţi numărul Regulamentului privind 
măsurile de protecţie împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor];

eliminat

Or. en

Amendamentul 737
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera c – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) obţinerea şi menţinerea autorizării 
menţionate la articolele 84, 92 şi 93 din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicaţii, vă rugăm să 
inseraţi numărul Regulamentului privind 
măsurile de protecţie împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor];

eliminat

Or. es

Justificare

Pentru a asigura coerenţa cu articolul 1 alineatul (2) litera (g).

Amendamentul 738
Bart Staes
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1 – litera c – punctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) obţinerea şi menţinerea autorizării 
menţionate la articolul 25 din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicaţii, vă rugăm să 
inseraţi numărul Regulamentului privind 
producerea şi punerea la dispoziţie pe 
piaţă a materialului de reproducere a 
plantelor];

eliminat

Or. en

Amendamentul 739
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), controalele 
oficiale menţionate la litera (a) din 
alineatul respectiv includ controalele 
oficiale efectuate în vederea verificării 
conformităţii cu măsurile adoptate de 
Comisie în conformitate cu articolul 137 
din prezentul regulament, cu articolul 53 
din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cu 
articolul 27 alineatul (1), cu articolul 29 
alineatul (1), cu articolul 40 alineatul (2), 
cu articolul 41 alineatul (2), cu articolul 
47 alineatul (1), cu articolul 49 alineatul 
(2) şi cu articolul 50 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicaţii, vă rugăm să 
inseraţi numărul Regulamentului privind 
măsurile de protecţie împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor], cu 
articolele 41 şi 144 din Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru 

eliminat
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Publicaţii, vă rugăm să inseraţi numărul 
Regulamentului privind producerea şi 
punerea la dispoziţie pe piaţă a 
materialului de reproducere a plantelor] 
şi cu partea a VI-a din Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru 
Publicaţii, vă rugăm să inseraţi numărul 
Regulamentului privind sănătatea 
animalelor], cu excepţia cazului în care 
decizia de stabilire a măsurilor prevede 
altceva.

Or. de

Amendamentul 740
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), controalele
oficiale menţionate la litera (a) din 
alineatul respectiv includ controalele 
oficiale efectuate în vederea verificării 
conformităţii cu măsurile adoptate de 
Comisie în conformitate cu articolul 137 
din prezentul regulament, cu articolul 53 
din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cu 
articolul 27 alineatul (1), cu articolul 29 
alineatul (1), cu articolul 40 alineatul (2), 
cu articolul 41 alineatul (2), cu 
articolul 47 alineatul (1), cu articolul 49 
alineatul (2) şi cu articolul 50 alineatul 
(2) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicaţii, vă 
rugăm să inseraţi numărul 
Regulamentului privind măsurile de 
protecţie împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor], cu articolele 41 şi 
144 din Regulamentul (UE) 
nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicaţii, 
vă rugăm să inseraţi numărul 
Regulamentului privind producerea şi 
punerea la dispoziţie pe piaţă a 

(2) În scopul asigurării faptului că 
autorităţilor competente li se furnizează 
resurse adecvate pentru efectuarea de 
controale oficiale, autorităţile competente 
colectează taxe pentru:
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materialului de reproducere a plantelor] 
şi cu partea a VI-a din Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru 
Publicaţii, vă rugăm să inseraţi numărul 
Regulamentului privind sănătatea 
animalelor], cu excepţia cazului în care 
decizia de stabilire a măsurilor prevede 
altceva.

(a) controalele oficiale efectuate în 
interesul operatorului din sectorul 
alimentar în vederea eliberării de 
certificate oficiale sau pentru 
supravegherea emiterii atestatelor 
oficiale.

Or. en

Amendamentul 741
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), controalele 
oficiale menţionate la litera (a) din 
alineatul respectiv includ controalele 
oficiale efectuate în vederea verificării 
conformităţii cu măsurile adoptate de 
Comisie în conformitate cu articolul 137 
din prezentul regulament, cu articolul 53 
din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, cu 
articolul 27 alineatul (1), cu articolul 29 
alineatul (1), cu articolul 40 alineatul (2), 
cu articolul 41 alineatul (2), cu 
articolul 47 alineatul (1), cu articolul 49 
alineatul (2) şi cu articolul 50 alineatul 
(2) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicaţii, vă 
rugăm să inseraţi numărul 
Regulamentului privind măsurile de 
protecţie împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor], cu articolele 41 şi 

(2) În sensul alineatului (1), controalele 
oficiale menţionate la litera (a) din 
alineatul respectiv includ controalele 
oficiale efectuate în vederea verificării 
conformităţii cu măsurile adoptate de 
Comisie în conformitate cu articolul 137 
din prezentul regulament, cu articolul 53 
din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 şi cu 
partea a VI-a din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicaţii, vă 
rugăm să inseraţi numărul 
Regulamentului privind sănătatea 
animalelor], cu excepţia cazului în care 
decizia de stabilire a măsurilor prevede 
altceva
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144 din Regulamentul (UE) 
nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicaţii, 
vă rugăm să inseraţi numărul 
Regulamentului privind producerea şi 
punerea la dispoziţie pe piaţă a 
materialului de reproducere a plantelor] 
şi cu partea a VI-a din Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru 
Publicaţii, vă rugăm să inseraţi numărul 
Regulamentului privind sănătatea 
animalelor], cu excepţia cazului în care 
decizia de stabilire a măsurilor prevede 
altceva.

Or. en

Amendamentul 742
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) controalele oficiale menţionate la 
litera (a) din alineatul respectiv nu includ 
controalele oficiale efectuate în vederea 
verificării conformităţii cu restricţiile 
temporare, cu cerinţele sau cu alte măsuri 
de control al bolilor adoptate de către 
autorităţile competente în conformitate cu 
articolul 55 alineatul (1), cu articolele 56, 
61, 62, 64 şi 65, cu articolul 68 
alineatul (1) şi cu articolul 69, precum şi 
cu normele adoptate în temeiul 
articolului 55 alineatul (2), al articolelor 
63 şi 67 şi al articolului 68 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicaţii, vă rugăm să 
inseraţi numărul Regulamentului privind 
sănătatea animalelor], precum şi în 
temeiul articolului 16 din Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru 
Publicaţii, vă rugăm să inseraţi numărul 
Regulamentului privind măsurile de 
protecţie împotriva organismelor 

eliminat
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dăunătoare plantelor];

Or. fr

Justificare

Toate activităţile, inclusiv „alte activităţi oficiale”, care contribuie la respectarea 
reglementărilor, a sănătăţii animale şi a sănătăţii plantelor, trebuie să poată fi finanţate pe 
baza aceluiaşi principiu. În orice caz, sunt vizate acţiuni ale serviciilor oficiale de control, ale 
căror activităţi de control oficial nu pot fi întotdeauna separate de celelalte activităţi oficiale.

Amendamentul 743
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) controalele oficiale menţionate la 
litera (a) din alineatul respectiv nu includ 
controalele oficiale efectuate în vederea 
verificării conformităţii cu restricţiile 
temporare, cu cerinţele sau cu alte măsuri 
de control al bolilor adoptate de către 
autorităţile competente în conformitate cu 
articolul 55 alineatul (1), cu articolele 56, 
61, 62, 64 şi 65, cu articolul 68 alineatul 
(1) şi cu articolul 69, precum şi cu 
normele adoptate în temeiul articolului 55 
alineatul (2), al articolelor 63 şi 67 şi al 
articolului 68 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicaţii, vă rugăm să 
inseraţi numărul Regulamentului privind 
sănătatea animalelor], precum şi în 
temeiul articolului 16 din Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru 
Publicaţii, vă rugăm să inseraţi numărul 
Regulamentului privind măsurile de 
protecţie împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor];

eliminat

Or. es
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Justificare

Prin excludere se înţelege că restul activităţilor de control asociate sănătăţii animale vor fi 
grevate de taxe, adică programele de supraveghere şi eradicare sunt echivalate cu 
controalele oficiale.

Amendamentul 744
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) controalele oficiale menţionate la 
litera (a) din alineatul respectiv nu includ 
controalele oficiale efectuate în vederea 
verificării conformităţii cu restricţiile 
temporare, cu cerinţele sau cu alte măsuri 
de control al bolilor adoptate de către 
autorităţile competente în conformitate cu 
articolul 55 alineatul (1), cu articolele 56, 
61, 62, 64 şi 65, cu articolul 68 alineatul 
(1) şi cu articolul 69, precum şi cu 
normele adoptate în temeiul articolului 55 
alineatul (2), al articolelor 63 şi 67 şi al 
articolului 68 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicaţii, vă rugăm să 
inseraţi numărul Regulamentului privind 
sănătatea animalelor], precum şi în 
temeiul articolului 16 din Regulamentul 
(UE) nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru 
Publicaţii, vă rugăm să inseraţi numărul 
Regulamentului privind măsurile de 
protecţie împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor];

eliminat

Or. de

Amendamentul 745
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) controalele oficiale menţionate la litera 
(a) din alineatul respectiv nu includ 
controalele oficiale efectuate în vederea 
verificării conformităţii cu restricţiile 
temporare, cu cerinţele sau cu alte măsuri 
de control al bolilor adoptate de către 
autorităţile competente în conformitate cu 
articolul 55 alineatul (1), cu articolele 56, 
61, 62, 64 şi 65, cu articolul 68 alineatul 
(1) şi cu articolul 69, precum şi cu normele 
adoptate în temeiul articolului 55 alineatul 
(2), al articolelor 63 şi 67 şi al 
articolului 68 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicaţii, vă rugăm să 
inseraţi numărul Regulamentului privind 
sănătatea animalelor], precum şi în temeiul 
articolului 16 din Regulamentul (UE) 
nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicaţii, 
vă rugăm să inseraţi numărul 
Regulamentului privind măsurile de 
protecţie împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor];

(a) controalele oficiale menţionate la litera 
(a) din alineatul respectiv nu includ 
controalele oficiale efectuate în vederea 
verificării conformităţii cu restricţiile 
temporare, cu cerinţele sau cu alte măsuri 
de control al bolilor adoptate de către 
autorităţile competente în conformitate cu 
articolul 55 alineatul (1), cu articolele 56, 
61, 62, 64 şi 65, cu articolul 68 alineatul 
(1) şi cu articolul 69, precum şi cu normele 
adoptate în temeiul articolului 55 alineatul 
(2), al articolelor 63 şi 67 şi al 
articolului 68 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 
[Oficiul pentru Publicaţii, vă rugăm să 
inseraţi numărul Regulamentului privind 
sănătatea animalelor];

Or. en

Amendamentul 746
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) controalele oficiale menţionate la 
literele (a) şi (b) din alineatul respectiv nu 
includ controalele oficiale efectuate în 
vederea verificării conformităţii cu 
normele menţionate la articolul 1 alineatul 
(2) literele (j) şi (k).

(b) controalele oficiale menţionate la 
literele (a) şi (b) din alineatul respectiv nu 
includ controalele oficiale efectuate în 
vederea verificării conformităţii cu 
normele menţionate la articolul 1 
alineatul (2) literele (j) şi (k). Cu toate 
acestea, costurile asociate verificării 
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îndeplinirii condiţiilor pentru DOP, IGP 
şi STG sau a reglementărilor specifice 
agriculturii ecologice ar putea fi suportate 
de operatorii cărora li se aplică aceste 
regimuri.

Or. es

Justificare

Dispoziţiile privind taxele obligatorii nu se aplică în cazul agriculturii ecologice şi al 
denumirilor de calitate diferenţiată. Atunci când anumite sarcini de control oficial sunt 
delegate unor organisme de certificare private, remunerarea economică a operatorilor nu 
este compatibilă cu noţiunea de taxă.

Amendamentul 747
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) taxele percepute pentru activităţile 
specifice menţionate în anexă (care 
urmează să fie definite) nu sunt mai mici 
decât ratele minime prevăzute în anexă 
(care urmează să fie definite).

Or. en

Amendamentul 748
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 78

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 78 eliminat

Costurile

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

(a) salariile personalului implicat în 
efectuarea controalelor oficiale, inclusiv 
pe cele ale personalului auxiliar, costurile 
cu asigurările sociale, pensiile şi 
asigurările acestora;

(b) costul facilităţilor şi al 
echipamentelor, incluzând costurile de 
întreţinere şi asigurare a acestora;

(c) costul consumabilelor, al serviciilor şi 
al instrumentelor;

(d) costul formării personalului menţionat 
la litera (a), excluzând formarea aferentă 
obţinerii calificării necesare pentru 
angajarea de către autorităţile 
competente;

(e) costurile de deplasare a personalului 
menţionat la litera (a) şi costurile de 
subzistenţă aferente;

(f) costul eşantionării şi al analizării, 
testării şi diagnosticării de laborator.

(2) În cazul în care autorităţile 
competente care percep taxe în 
conformitate cu articolul 77 realizează şi 
alte activităţi, la calcularea taxelor se ia 
în considerare numai acea fracţiune a 
elementelor de cost prevăzute la alineatul 
(1) din prezentul articol care corespunde 
controalelor oficiale prevăzute la 
articolul 77 alineatul (1).

Or. it

Amendamentul 749
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 78

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 78 eliminat

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

(a) salariile personalului implicat în 
efectuarea controalelor oficiale, inclusiv 
pe cele ale personalului auxiliar, costurile 
cu asigurările sociale, pensiile şi 
asigurările acestora;

(b) costul facilităţilor şi al 
echipamentelor, incluzând costurile de 
întreţinere şi asigurare a acestora;

(c) costul consumabilelor, al serviciilor şi 
al instrumentelor;

(d) costul formării personalului menţionat 
la litera (a), excluzând formarea aferentă 
obţinerii calificării necesare pentru 
angajarea de către autorităţile 
competente;

(e) costurile de deplasare a personalului 
menţionat la litera (a) şi costurile de 
subzistenţă aferente;

(f) costul eşantionării şi al analizării, 
testării şi diagnosticării de laborator.

(2) În cazul în care autorităţile 
competente care percep taxe în 
conformitate cu articolul 77 realizează şi 
alte activităţi, la calcularea taxelor se ia 
în considerare numai acea fracţiune a 
elementelor de cost prevăzute la alineatul 
(1) din prezentul articol care corespunde 
controalelor oficiale prevăzute la 
articolul 77 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 750
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autorităţile competente au dreptul de a 
lua în considerare pentru stabilirea 
taxelor sau a contribuţiilor percepute în 
conformitate cu articolul 77 următoarele 
criterii:

Or. de

Justificare

Întrucât nu ar trebui să fie vorba de taxe obligatorii, se stabileşte care sunt costurile care în 
principiu pot fi luate în calcul.

Amendamentul 751
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autorităţile competente au dreptul de a 
lua în considerare pentru stabilirea 
taxelor sau a contribuţiilor percepute în 
conformitate cu articolul 77 următoarele 
criterii:

Or. de

Amendamentul 752
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 753
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 754
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autorităţile competente care percep 
taxe în conformitate cu articolul 77 au 
drept scop recuperarea următoarelor 
costuri:

Or. es

Justificare

În conformitate cu caracterul voluntar al taxelor.

Amendamentul 755
Astrid Lulling, Georges Bach



AM\1013306RO.doc 59/112 PE526.078v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Autorităţile competente percep taxe în 
conformitate cu articolul 77 în vederea 
recuperării costurilor suportate în cadrul 
controalelor oficiale menţionate la 
articolul 77 alineatul (1).

Or. fr

Amendamentul 756
Astrid Lulling, Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) salariile personalului implicat în 
efectuarea controalelor oficiale, inclusiv 
pe cele ale personalului auxiliar, costurile 
cu asigurările sociale, pensiile şi 
asigurările acestora;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 757
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) salariile personalului implicat în 
efectuarea controalelor oficiale, inclusiv 
pe cele ale personalului auxiliar, costurile 
cu asigurările sociale, pensiile şi 
asigurările acestora;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 758
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) salariile personalului implicat în 
efectuarea controalelor oficiale, inclusiv pe 
cele ale personalului auxiliar, costurile cu 
asigurările sociale, pensiile şi asigurările 
acestora;

(a) salariile personalului implicat în 
efectuarea controalelor oficiale, inclusiv pe 
cele ale personalului auxiliar; aceste 
costuri nu includ costurile cu asigurările 
sociale, pensiile şi asigurările acestora;

Or. de

Justificare

Costurile pentru asigurările sociale, pensii şi asigurarea personalului nu ar trebui finanţate 
prin taxele sau contribuţiile plătite de operatorul din sectorul alimentar, ci acoperite din 
fonduri de la bugetul general.

Amendamentul 759
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul facilităţilor şi al 
echipamentelor, incluzând costurile de 
întreţinere şi asigurare a acestora;

eliminat

Or. de

Justificare

Aceste costuri nu ar trebui finanţate prin taxele sau contribuţiile plătite de operatorul din 
sectorul alimentar, ci acoperite din fonduri de la bugetul general.
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Amendamentul 760
Astrid Lulling, Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul facilităţilor şi al 
echipamentelor, incluzând costurile de 
întreţinere şi asigurare a acestora;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 761
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) costul facilităţilor şi al 
echipamentelor, incluzând costurile de 
întreţinere şi asigurare a acestora;

eliminat

Or. en

Amendamentul 762
Astrid Lulling, Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) costul consumabilelor, al serviciilor şi 
al instrumentelor;

eliminat

Or. fr
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Amendamentul 763
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) costul formării personalului menţionat 
la litera (a), excluzând formarea aferentă 
obţinerii calificării necesare pentru 
angajarea de către autorităţile 
competente;

eliminat

Or. de

Justificare

Aceste costuri nu ar trebui finanţate prin taxele sau contribuţiile plătite de operatorul din 
sectorul alimentar, ci acoperite din fonduri de la bugetul general.

Amendamentul 764
Astrid Lulling, Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) costul formării personalului menţionat 
la litera (a), excluzând formarea aferentă 
obţinerii calificării necesare pentru 
angajarea de către autorităţile 
competente;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 765
Astrid Lulling, Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) costurile de deplasare a personalului 
menţionat la litera (a) şi costurile de 
subzistenţă aferente;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 766
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) costurile de deplasare a personalului 
menţionat la litera (a) şi costurile de 
subzistenţă aferente;

(e) costurile de deplasare a personalului 
pentru efectuarea activităţilor de control 
oficial şi costurile de subzistenţă aferente;

Or. en

Amendamentul 767
Astrid Lulling, Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) costul eşantionării şi al analizării, 
testării şi diagnosticării de laborator.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 768
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Sergio Berlato

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorităţile competente prezintă detaliile 
privind calcularea taxelor.

Or. en

Amendamentul 769
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care autorităţile 
competente care percep taxe în 
conformitate cu articolul 77 realizează şi 
alte activităţi, la calcularea taxelor se ia 
în considerare numai acea fracţiune a 
elementelor de cost prevăzute la 
alineatul (1) din prezentul articol care 
corespunde controalelor oficiale 
prevăzute la articolul 77 alineatul (1).

eliminat

Or. fr

Justificare

Toate activităţile, inclusiv „alte activităţi oficiale”, care contribuie la respectarea 
reglementărilor, a sănătăţii animale şi a sănătăţii plantelor, trebuie să poată fi finanţate pe 
baza aceluiaşi principiu. Astfel, ar fi posibilă repartizarea sub formă de taxă forfetară a 
sarcinilor legate de combaterea unei boli pentru a evita suportarea integrală a costului 
aferent de către operatorul în cauză.

Amendamentul 770
Astrid Lulling, Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care autorităţile competente 
care percep taxe în conformitate cu 
articolul 77 realizează şi alte activităţi, la 
calcularea taxelor se ia în considerare 
numai acea fracţiune a elementelor de 
cost prevăzute la alineatul (1) din 
prezentul articol care corespunde 
controalelor oficiale prevăzute la 
articolul 77 alineatul (1).

(2) Autorităţile competente stabilesc o 
metodă transparentă de calcul al taxelor
pe baza unei metode recunoscute de 
determinare a costurilor administrative, 
precum şi o metodă de recuperare a 
costurilor în funcţie de caracteristicile 
sectoarelor şi ale întreprinderilor, inclusiv 
posibilitatea de a percepe taxe forfetare.

Or. fr

Amendamentul 771
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care autorităţile competente 
care percep taxe în conformitate cu 
articolul 77 realizează şi alte activităţi, la 
calcularea taxelor se ia în considerare 
numai acea fracţiune a elementelor de cost 
prevăzute la alineatul (1) din prezentul 
articol care corespunde controalelor 
oficiale prevăzute la articolul 77 alineatul 
(1).

(2) În cazul în care autorităţile competente 
care percep taxe sau contribuţii în 
conformitate cu articolul 77 realizează şi 
alte activităţi, la calcularea taxelor sau a 
contribuţiilor se ia în considerare numai 
acea fracţiune a elementelor de cost 
prevăzute la alineatul (1) din prezentul 
articol care corespunde controalelor 
oficiale prevăzute la articolul 77 alineatul 
(1).

Or. de

Justificare

Completarea este necesară pentru că pot fi colectate nu doar taxe, ci şi contribuţii.

Amendamentul 772
Karin Kadenbach
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Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care autorităţile competente 
care percep taxe în conformitate cu 
articolul 77 realizează şi alte activităţi, la 
calcularea taxelor se ia în considerare 
numai acea fracţiune a elementelor de cost 
prevăzute la alineatul (1) din prezentul 
articol care corespunde controalelor 
oficiale prevăzute la articolul 77 alineatul 
(1).

(2) În cazul în care autorităţile competente 
care percep taxe sau contribuţii în 
conformitate cu articolul 77 realizează şi 
alte activităţi, la calcularea taxelor sau a 
contribuţiilor se ia în considerare numai 
acea fracţiune a elementelor de cost 
prevăzute la alineatul (1) din prezentul 
articol care corespunde controalelor 
oficiale prevăzute la articolul 77 alineatul 
(1).

Or. de

Amendamentul 773
Astrid Lulling, Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 79

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79 eliminat

Calculul taxelor

(1) Taxele percepute în temeiul 
articolului 77:

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

(b) se calculează pe baza costurilor 
efective aferente fiecărui control oficial şi 
se aplică operatorilor care au fost supuşi 
controlului respectiv; o astfel de taxă nu 
poate să depăşească costurile efective ale 
controlului oficial efectuat şi se poate 
exprima total sau parţial ca funcţie a 
timpului utilizat de către personalul 
autorităţilor competente în vederea 
efectuării controalelor oficiale.

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

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

Or. fr

Justificare

În conformitate cu principiul subsidiarităţii, metoda de calcul al costurilor aferente 
controalelor trebuie să fie stabilită la nivelul statelor membre, care reprezintă nivelul adecvat 
la care se pot lua în considerare caracteristicile sectoriale, regionale şi naţionale. Prin 
urmare, statele membre ar trebui să dispună de flexibilitatea necesară pentru a institui un 
sistem de calcul al costurilor aferente controalelor, care să fie eficace, echitabil şi adaptat 
situaţiei lor.

Amendamentul 774
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 79
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79 eliminat

Calcularea taxelor

(1) Taxele percepute în temeiul 
articolului 77:

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

(b) se calculează pe baza costurilor 
efective aferente fiecărui control oficial şi 
se aplică operatorilor care au fost supuşi 
controlului respectiv; o astfel de taxă nu 
poate să depăşească costurile efective ale 
controlului oficial efectuat şi se poate 
exprima total sau parţial ca funcţie a 
timpului utilizat de către personalul 
autorităţilor competente în vederea 
efectuării controalelor oficiale.

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

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

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei depăşeşte domeniul de competenţă al acesteia. Modul în care 
autorităţile competente îşi finanţează controalele oficiale este o chestiune care trebuie decisă 
exclusiv de către statele membre.

Amendamentul 775
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 79

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79 eliminat

Calcularea taxelor

(1) Taxele percepute în temeiul articolului 
77:

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

(b) se calculează pe baza costurilor 
efective aferente fiecărui control oficial şi 
se aplică operatorilor care au fost supuşi 
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controlului respectiv; o astfel de taxă nu 
poate să depăşească costurile efective ale 
controlului oficial efectuat şi se poate 
exprima total sau parţial ca funcţie a 
timpului utilizat de către personalul 
autorităţilor competente în vederea 
efectuării controalelor oficiale.

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

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

Or. de

Amendamentul 776
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 79 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Calcularea taxelor Calcularea taxelor sau a contribuţiilor

Or. de

Amendamentul 777
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 79 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Calcularea taxelor Calcularea taxelor sau a contribuţiilor

Or. de

Justificare

În cazul în care percep taxe sau contribuţii, autorităţile au la dispoziţie două posibilităţi: fie 
stabilesc o taxă sau o contribuţie forfetară, fie aceasta depinde de costul efectiv al 
controlului. La calcularea valorii acesteia se iau în considerare diferite date, pentru a ţine 
cont de nevoile operatorilor.

Amendamentul 778
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 79 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Calcularea taxelor Calcularea taxelor sau a contribuţiilor

Or. de

Amendamentul 779
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Taxele percepute în temeiul articolului 
77:

(1) Taxele sau contribuţiile percepute în 
temeiul articolului 77 iau în considerare:

– tipul întreprinderii în cauză şi factorii 
de risc conecşi;

– interesele operatorilor cu performanţă 
redusă;

– metodele tradiţionale de producţie, 
prelucrare şi distribuţie ;
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– nevoile întreprinderilor din regiuni 
supuse unor constrângeri geografice 
speciale.

Or. de

Justificare

Ar trebui menţinute şi pentru viitor posibilităţile care există deja de luare în considerare a 
situaţiei specifice a anumitor întreprinderi în calcularea taxelor sau contribuţiilor.

Amendamentul 780
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Taxele percepute în temeiul articolului 
77:

(1) În cazul calculării taxelor sau 
contribuţiilor care urmează a fi percepute 
operatorilor în temeiul articolului 77, 
statele membre pot:

Or. de

Justificare

În cazul în care percep taxe sau contribuţii, autorităţile au la dispoziţie două posibilităţi: fie 
stabilesc o taxă sau o contribuţie forfetară, fie aceasta depinde de costul efectiv al 
controlului. La calcularea valorii acesteia se iau în considerare diferite date, pentru a ţine 
cont de nevoile operatorilor.

Amendamentul 781
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Taxele percepute în temeiul articolului (1) În cazul calculării taxelor sau a 
contribuţiilor care urmează a fi percepute 
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77: operatorilor în temeiul articolului 77, 
statele membre pot:

Or. de

Amendamentul 782
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 – litera -aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) Taxele sau contribuţiile percepute se 
calculează pe baza costurilor suportate de 
către autorităţile competente într-o 
perioadă de timp determinată. Elementele 
de cost individuale pot fi stabilite global 
de autorităţile competente după 
informarea publicului.

Or. de

Justificare

Pentru reducerea efortului administrativ poate fi adecvat ca anumite elemente să fie calculate 
global şi nu pe baza costurilor efective presupuse de un control individual. Autorităţile 
competente ar trebui să aibă această posibilitate. Principiile acestui calcul global ar trebui 
să fie puse la dispoziţia publicului.

Amendamentul 783
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se stabilesc forfetar pe baza costurilor 
globale suportate de către autorităţile 
competente pentru controalele oficiale 
dintr-o perioadă de timp determinată şi se 
aplică tuturor operatorilor, indiferent 

eliminat
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dacă pe durata perioadei de referinţă s-au 
efectuat sau nu controale oficiale asupra 
fiecărui operator taxat; la stabilirea 
nivelului taxelor care urmează să fie 
percepute pentru fiecare sector, activitate 
şi categorie de operatori, autorităţile 
competente iau în considerare impactul pe 
care tipul şi dimensiunea activităţii în 
cauză, precum şi factorii de risc relevanţi, 
îl au asupra distribuţiei costurilor globale 
ale controalelor oficiale respective; sau

Or. de

Amendamentul 784
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Justificare

Ar trebui taxate doar întreprinderile care au generat costuri prin efectuarea de controale 
oficiale la acele întreprinderi. Această procedură sporeşte transparenţa şi încrederea în 
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controalele oficiale şi creează stimulente pentru ca autorităţile competente să efectueze într-
adevăr controale.

Amendamentul 785
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 786
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se stabilesc forfetar pe baza costurilor 
globale suportate de către autorităţile 
competente pentru controalele oficiale 
dintr-o perioadă de timp determinată şi se 
aplică tuturor operatorilor, indiferent dacă 
pe durata perioadei de referinţă s-au 

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

efectuat sau nu controale oficiale asupra 
fiecărui operator taxat; sau

Or. de

Amendamentul 787
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se calculează pe baza costurilor 
efective aferente fiecărui control oficial şi 
se aplică operatorilor care au fost supuşi 
controlului respectiv; o astfel de taxă nu 
poate să depăşească costurile efective ale 
controlului oficial efectuat şi se poate 
exprima total sau parţial ca funcţie a 
timpului utilizat de către personalul 
autorităţilor competente în vederea 
efectuării controalelor oficiale.

eliminat

Or. de

Amendamentul 788
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 – litera b – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În ceea ce priveşte valoarea taxelor 
sau a contribuţiilor percepute operatorilor 
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în temeiul alineatului (1), statele membre 
iau în considerare următoarele: 

(a) tipul întreprinderii în cauză şi factorii 
de risc conecşi;

(b) interesele operatorilor cu performanţă 
redusă;

(c) metodele tradiţionale de producţie, 
prelucrare şi distribuţie ;

(d) nevoile întreprinderilor din regiuni 
supuse unor constrângeri geografice 
speciale.

Or. de

Amendamentul 789
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În ceea ce priveşte valoarea taxelor 
sau a contribuţiilor percepute operatorilor 
în temeiul alineatului (1), statele membre 
iau în considerare următoarele: 

(a) tipul întreprinderii în cauză şi factorii 
de risc conecşi;

(b) interesele operatorilor cu performanţă 
redusă;

(c) metodele tradiţionale de producţie, 
prelucrare şi distribuţie;

(d) nevoile întreprinderilor din regiuni 
supuse unor constrângeri geografice 
speciale.

Or. de

Justificare

În cazul în care percep taxe sau contribuţii, autorităţile au la dispoziţie două posibilităţi: fie 
stabilesc o taxă sau o contribuţie forfetară, fie aceasta depinde de costul efectiv al 
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controlului. La calcularea valorii acesteia se iau în considerare diferite date, pentru a ţine 
cont de nevoile operatorilor.

Amendamentul 790
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 79 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79a

Taxe sau contribuţii minime

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor de 
la articolul 77, Comisia stabileşte prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
taxe sau contribuţii minime pentru 
controalele efectuate la unităţile de 
producţie în contextul următoarelor 
activităţi:

(a) inspecţie ante şi post mortem; 

(b) monitorizarea răspândirii agenţilor 
zoonotici, precum şi alte măsuri de 
monitorizare vizând protecţia sănătăţii 
umane;

(c) controlul unităţilor de tranşare;

(d) controlul unităţilor de prelucrare a 
vânatului;

(e) controlul producţiei şi prelucrării 
laptelui;

(f) controlului producţiei şi 
comercializării produselor piscicole;

(g) importul şi tranzitul de mărfuri şi 
animale vii;

(h) exportul de mărfuri şi animale vii.

(2) Pentru efectuarea de inspecţii la 
întreprinderile înregistrate în 
conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 852/2004, Comisia 
stabileşte prin intermediul unui act de 
punere în aplicare o sumă minimă pentru 
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acoperirea costurilor menţionate la 
articolul 78 alineatul (1) litera (a). Luând 
în considerare diferitele niveluri salariale 
din statele membre, Comisia elaborează 
patru intervale pentru stabilirea nivelului 
sumei minime.

(3) Taxele sau contribuţiile percepute de 
statele membre în conformitate cu 
alineatul (1) nu pot depăşi nivelurile 
stabilite în actele de punere în aplicare 
menţionate la alineatele (1) şi (2).

(4) Dacă indicele armonizat al preţurilor 
de consum (IAPC) stabilit în 
Regulamentul UE (CE) nr. 2494/95 creşte 
cu cel puţin 5 % de la data ultimului 
calcul, Comisia publică până cel târziu la 
1 ianuarie a anului următor valorile 
ajustate ale taxelor sau contribuţiilor 
minime stabilite în conformitate cu 
alineatele (1) şi (2). Sumele de la inclusiv 
0,5 cenţi se rotunjesc la centima 
superioară, iar sumele sub 0,5 cenţi se 
rotunjesc la centima inferioară. Baza de 
calcul pentru adaptarea IAPC o 
reprezintă valoarea IAPC din momentul 
publicării actelor menţionate la alineatele 
(1) şi (2) în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

(5) Actele de punere în aplicare 
menţionate la alineatele (1) şi (2) sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menţionată la articolul 141 
alineatul (2) din prezentul regulament.

(6) Pentru a ţine seama de propriile 
sisteme de control şi trasabilitate aplicate 
de întreprinderi, precum şi de nivelul 
conformităţii stabilit în cadrul 
controalelor oficiale, în cazul controalelor 
oficiale efectuate pentru un anumit tip de 
întreprindere sau de activităţi cu o 
frecvenţă mai redusă sau dacă vor să ia în 
considerare criteriile menţionate la 
articolul 79, statele membre pot să 
stabilească un nivel al contribuţiilor 
pentru controalele oficiale care este 
inferior sumelor minime menţionate în 
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actele de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu articolul 79a, cu condiţia 
ca statul membru în cauză să prezinte 
Comisiei un raport conţinând 
următoarele informaţii: 

(a) tipul mărfurilor sau al activităţilor 
vizate;

(b) controalele efectuate în întreprinderile 
vizate; şi

(c) metoda de calculare a reducerii taxei 
sau contribuţiei.

Or. de

Justificare

Um durch die Gebühren bzw. Beiträge keine Wettbewerbsverzerrungen zwischen den 
Wirtschaftsbeteiligten zu verursachen, ist, wie im bisherigen System, die Einhaltung von 
Untergrenzen vorzusehen. Zur einheitlichen Durchführung dieser Regel, legt die EK für 
bestimmte Tätigkeiten der amtlichen Kontrolle im Wege eines Durchführungsrechtsakts 
Mindestgebühren bzw. –beiträge fest. Wie auch in der bestehenden Verordnung (EG) Nr. 
882/2004 ist die Inflation zu berücksichtigen. Im Wege eines fixen Referenzwertes und auf 
Basis des harmonisierten VPI ist eine automatische Anhebung der Mindestgebühren 
gewährleistet. Dieses Element trägt wesentlich zur nachhaltigen Finanzierung der 
Kontrollsysteme bei. Durch die Festlegung von Mindesttarifen für die Durchführung von 
Revisionen ist auch sichergestellt, dass registrierte Betriebe, die nicht einem 
Zulassungsverfahren unterliegen, regelmäßig kontrolliert werden und den zuständigen 
Behörden auch dafür angemessene Mittel zur Verfügung stehen.

Amendamentul 791
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Costurile de deplasare menţionate la 
articolul 78 alineatul (1) litera (e) se iau în 
considerare la calcularea taxelor sau a 
contribuţiilor menţionate la articolul 77 
alineatul (1) într-un mod care să nu creeze 
discriminări între operatori din cauza 
distanţei dintre sediile lor şi sediul 
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autorităţilor competente.

Or. de

Amendamentul 792
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Costurile de deplasare menţionate la 
articolul 78 alineatul (1) litera (e) se iau în 
considerare la calcularea taxelor sau a 
contribuţiilor menţionate la articolul 77 
alineatul (1) într-un mod care să nu creeze 
discriminări între operatori din cauza 
distanţei dintre sediile lor şi sediul 
autorităţilor competente.

Or. de

Amendamentul 793
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Amendamentul 794
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Taxele sau contribuţiile percepute de 
către autorităţile competente în temeiul 
articolului 77 nu depăşesc costurile globale 
suportate în legătură cu controalele oficiale 
efectuate în decursul perioadei de timp 
menţionate la alineatul (1) litera (aa) 
(nouă).

Or. de

Amendamentul 795
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 79 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 79a

Taxe sau contribuţii minime

(1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor de 
la articolul 77, Comisia stabileşte prin 
intermediul unui act de punere în aplicare 
taxe sau contribuţii minime pentru 
controalele efectuate la unităţile de 
producţie în contextul următoarelor 
activităţi:

(a) inspecţie ante şi post mortem;

(b) monitorizarea răspândirii agenţilor 
zoonotici, precum şi alte măsuri de 
monitorizare vizând protecţia sănătăţii 
umane;

(c) controlul unităţilor de tranşare; 

(d) controlul unităţilor de prelucrare a 
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vânatului; 

(e) controlul producţiei şi prelucrării 
laptelui;

(f) controlului producţiei şi 
comercializării produselor piscicole;

(g) importul şi tranzitul de mărfuri şi 
animale vii; 

(h) exportul de mărfuri şi animale vii.

(2) Pentru efectuarea de inspecţii la 
întreprinderile înregistrate în 
conformitate cu articolul 6 din 
Regulamentul (CE) nr. 852/2004, Comisia 
stabileşte prin intermediul unui act de 
punere în aplicare o sumă minimă pentru 
acoperirea costurilor menţionate la 
articolul 78 alineatul (1) litera (a). Luând 
în considerare diferitele niveluri salariale 
din statele membre, Comisia elaborează 
patru intervale pentru stabilirea nivelului 
sumei minime.

(3) Taxele sau contribuţiile percepute de 
statele membre în conformitate cu 
alineatul (1) nu pot depăşi nivelurile 
stabilite în actele de punere în aplicare 
menţionate la alineatele (1) şi (2).

(4) Dacă indicele armonizat al preţurilor 
de consum (IAPC) stabilit în 
Regulamentul UE (CE) nr. 2494/95 creşte 
cu cel puţin 5 % de la data ultimului 
calcul, Comisia publică până cel târziu la 
1 ianuarie a anului următor valorile 
ajustate ale taxelor sau contribuţiilor 
minime stabilite în conformitate cu 
alineatele (1) şi (2). Sumele de la inclusiv 
0,5 cenţi se rotunjesc la centima 
superioară, iar sumele sub 0,5 cenţi se 
rotunjesc la centima inferioară. Baza de 
calcul pentru adaptarea IAPC o 
reprezintă valoarea IAPC din momentul 
publicării actelor menţionate la alineatele 
(1) şi (2) în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

(5) Actele de punere în aplicare 
menţionate la alineatele (1) şi (2) sunt 
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adoptate în conformitate cu procedura de 
examinare menţionată la articolul 141 
alineatul (2) din prezentul regulament.

(6) Pentru a ţine seama de propriile 
sisteme de control şi trasabilitate aplicate 
de întreprinderi, precum şi de nivelul 
conformităţii stabilit în cadrul 
controalelor oficiale, în cazul controalelor 
oficiale efectuate pentru un anumit tip de 
întreprindere sau de activităţi cu o 
frecvenţă mai redusă sau dacă vor să ia în 
considerare criteriile menţionate la 
articolul 79, statele membre pot să 
stabilească un nivel al contribuţiilor 
pentru controalele oficiale care este 
inferior sumelor minime menţionate în 
actele de punere în aplicare adoptate în 
conformitate cu articolul 79a, cu condiţia 
ca statul membru în cauză să prezinte 
Comisiei un raport conţinând 
următoarele informaţii: 

(a) tipul mărfurilor sau al activităţilor 
vizate;

(b) controalele efectuate în întreprinderile 
vizate; şi

(c) metoda de calculare a reducerii taxei 
sau contribuţiei.

Or. de

Amendamentul 796
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 80 eliminat

Reducerea taxelor pentru operatorii care 
demonstrează o conformitate constantă

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

Or. de

Justificare

Reducerea cuantumului taxei sau al contribuţiei pe baza conformităţii operatorului nu poate 
fi justificată obiectiv. Mai curând, autorităţile competente trebuie să ia în considerare 
conformitatea operatorului în pentru a stabili frecvenţa controalelor. Acest lucru determină o 
reducere a poverii pentru operatorii conformi.

Amendamentul 797
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 80 eliminat

Reducerea taxelor pentru operatorii care 
demonstrează o conformitate constantă

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

Amendamentul 798
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 80 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Reducerea taxelor pentru operatorii care 
demonstrează o conformitate constantă

Posibilitatea de reducere a taxelor pentru 
operatorii care demonstrează o 
conformitate constantă

Or. de

Amendamentul 799
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru a determina rata taxei sau a 
contribuţiei percepute de la fiecare 
operator, autorităţile competente pot lua în 
considerare antecedentele operatorului în 
ceea ce priveşte conformitatea cu normele 
menţionate la articolul 1 alineatul (2), 
astfel cum au fost constatate în urma 
controalelor oficiale, astfel încât taxele 
aplicate operatorilor care au demonstrat o 
conformitate constantă să fie mai mici 
decât cele aplicate altor operatori

Or. de

Amendamentul 800
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 801
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi

Propunere de regulament
Articolul 80 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care taxele se stabilesc conform 
articolului 79 alineatul (1) litera (a), rata 
taxei percepute de la fiecare operator se 
determină luând în considerare 
antecedentele operatorului în ceea ce 
priveşte conformitatea cu normele 

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

menţionate la articolul 1 alineatul (2), 
astfel cum au fost constatate în urma 
controalelor oficiale, astfel încât taxele 
aplicate operatorilor care au demonstrat o 
conformitate constantă să fie mai mici 
decât cele aplicate altor operatori.

Prin intermediul unui act de punere în 
aplicare, Comisia prezintă detaliat sensul 
structurilor „operatori care au demonstrat 
o conformitate constantă” şi „inferior”.

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

Or. en

Amendamentul 802
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorii primesc o dovadă privind 
plata taxelor prevăzute la articolul 77 
alineatul (1).

eliminat

Or. es

Amendamentul 803
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 804
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

În acest mod, operatorul/reprezentantul este identificat mai clar, specificându-se persoana 
responsabilă în momentul sosirii transportului.

Amendamentul 805
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 82

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 82 eliminat

Restituirea taxelor şi scutirea 
microîntreprinderilor

(1) Taxele prevăzute la articolul 77 nu se 
restituie, direct sau indirect, decât dacă au 
fost percepute în mod necuvenit.

(2) Întreprinderile cu mai puţin de 10 
angajaţi, a căror cifră de afaceri anuală 
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sau bilanţ anual total nu depăşesc 2 
milioane EUR sunt exceptate de la plata 
taxelor menţionate la articolul 77.

(3) Costurile menţionate la articolele 77, 
78 şi 79 nu includ costurile suportate 
pentru efectuarea controalelor oficiale 
asupra întreprinderilor la care se face 
referire la alineatul (2).

Or. de

Justificare

Interesele întreprinderilor cu performanţă scăzută sau metode tradiţionale de producţie, 
prelucrare şi distribuţie sunt luate în considerare de amendamentul la articolul 79 alineatul 
(1).

Amendamentul 806
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 82

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 82 eliminat

Restituirea taxelor şi scutirea 
microîntreprinderilor

(1) Taxele prevăzute la articolul 77 nu se 
restituie, direct sau indirect, decât dacă au 
fost percepute în mod necuvenit.

(2) Întreprinderile cu mai puţin de 10 
angajaţi, a căror cifră de afaceri anuală 
sau bilanţ anual total nu depăşesc 2 
milioane EUR sunt exceptate de la plata 
taxelor menţionate la articolul 77.

(3) Costurile menţionate la articolele 77, 
78 şi 79 nu includ costurile suportate 
pentru efectuarea controalelor oficiale 
asupra întreprinderilor la care se face 
referire la alineatul (2).

Or. en
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Justificare

Exceptarea microîntreprinderilor de către Comisie este excesiv de largă şi ar exclude un 
număr considerabil de operatori.

Amendamentul 807
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 82

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 82 eliminat

Restituirea taxelor şi scutirea 
microîntreprinderilor

(1) Taxele prevăzute la articolul 77 nu se 
restituie, direct sau indirect, decât dacă au 
fost percepute în mod necuvenit.

(2) Întreprinderile cu mai puţin de 10 
angajaţi, a căror cifră de afaceri anuală 
sau bilanţ anual total nu depăşesc 2 
milioane EUR sunt exceptate de la plata 
taxelor menţionate la articolul 77.

(3) Costurile menţionate la articolele 77, 
78 şi 79 nu includ costurile suportate 
pentru efectuarea controalelor oficiale 
asupra întreprinderilor la care se face 
referire la alineatul (2).

Or. de

Justificare

Prevederea privind scutirea poate fi eliminată deoarece la stabilirea taxelor şi a 
contribuţiilor statele membre pot lua în considerare, printre altele, tipul şi amploarea 
activităţilor întreprinderii în conformitate cu noul alineat (2) de la articolul 79. Statele 
membre sunt cele care decid în ce măsură ţin cont de această posibilitate.

Amendamentul 808
Karin Kadenbach
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Propunere de regulament
Articolul 82

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 82 eliminat

Restituirea taxelor şi scutirea 
microîntreprinderilor

(1) Taxele prevăzute la articolul 77 nu se 
restituie, direct sau indirect, decât dacă au 
fost percepute în mod necuvenit.

(2) Întreprinderile cu mai puţin de 10 
angajaţi, a căror cifră de afaceri anuală 
sau bilanţ anual total nu depăşesc 2 
milioane EUR sunt exceptate de la plata 
taxelor menţionate la articolul 77.

(3) Costurile menţionate la articolele 77, 
78 şi 79 nu includ costurile suportate 
pentru efectuarea controalelor oficiale 
asupra întreprinderilor la care se face 
referire la alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 809
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 82 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Restituirea taxelor şi scutirea 
microîntreprinderilor

Restituirea taxelor şi scutirea

Or. en

Amendamentul 810
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 82 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Restituirea taxelor şi scutirea
microîntreprinderilor

Restituirea taxelor

Or. en

Amendamentul 811
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Taxele prevăzute la articolul 77 nu se 
restituie, direct sau indirect, decât dacă au 
fost percepute în mod necuvenit.

(1) Taxele prevăzute la articolul 77 nu se 
restituie, direct sau indirect, decât dacă au 
fost percepute în mod necuvenit. Cu toate 
acestea, în conformitate cu legislaţia 
Uniunii aplicabilă ajutoarelor de stat, 
statele membre pot excepta integral sau 
parţial societăţile care îşi comercializează 
produsele pe o piaţă limitată, cu condiţia 
ca această scutire să nu aibă un impact 
negativ asupra concurenţei în cadrul 
Uniunii.

Or. en

Amendamentul 812
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderile cu mai puţin de 10 
angajaţi, a căror cifră de afaceri anuală 
sau bilanţ anual total nu depăşesc 2 
milioane EUR sunt exceptate de la plata 
taxelor menţionate la articolul 77.

eliminat
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Or. en

Amendamentul 813
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderile cu mai puţin de 10 
angajaţi, a căror cifră de afaceri anuală 
sau bilanţ anual total nu depăşesc 2 
milioane EUR sunt exceptate de la plata 
taxelor menţionate la articolul 77.

eliminat

Or. en

Amendamentul 814
Ĺsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderile cu mai puţin de 10 
angajaţi, a căror cifră de afaceri anuală 
sau bilanţ anual total nu depăşesc 2 
milioane EUR sunt exceptate de la plata 
taxelor menţionate la articolul 77.

eliminat

Or. en

Justificare

În cele mai multe state membre, majoritatea operatorilor din cadrul sectoarelor implicate 
sunt microîntreprinderi. Statele membre vor avea dificultăţi în a se asigura că există resurse 
financiare adecvate pentru controalele oficiale dacă majoritatea operatorilor vor fi scutiţi de 
controale. Prin urmare, prezentul alineat ar trebui eliminat. Mijloacele de asigurare a 
finanţării controalelor oficiale, inclusiv prin impozitare generală, taxe sau comisioane, 
rămân o chestiune care ţine de competenţa naţională.
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Amendamentul 815
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderile cu mai puţin de 10 
angajaţi, a căror cifră de afaceri anuală sau 
bilanţ anual total nu depăşesc 2 milioane 
EUR sunt exceptate de la plata taxelor 
menţionate la articolul 77.

(2) Întreprinderile a căror cifră de afaceri 
anuală sau bilanţ anual total nu depăşeşte 3
milioane EUR sunt exceptate de la plata 
taxelor menţionate la articolul 77.

Or. de

Amendamentul 816
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderile cu mai puţin de 10 
angajaţi, a căror cifră de afaceri anuală 
sau bilanţ anual total nu depăşesc 
2 milioane EUR sunt exceptate de la plata 
taxelor menţionate la articolul 77.

(2) Statele membre pot exonera pe baza 
unor criterii obiective şi nediscriminatorii 
anumite întreprinderi sau anumite 
sectoare de la plata taxelor menţionate la
articolul 77, pentru a lua în considerare în 
special caracteristicile specifice ale 
acestora şi riscurile legate de activitatea 
sau dimensiunea lor.

Or. fr

Justificare

Fiecare stat membru trebuie să fie în măsură să exonereze anumite sectoare sau activităţi 
specifice, în special sectoarele în care, dată fiind dimensiunea lor critică, ar fi nevoie de 
această scutire de taxe (de exemplu sectorul materialului forestier de reproducere) sau 
sectoarele în care există probleme minore ale căror costuri de identificare şi de colectare ar 
fi disproporţionate.
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Amendamentul 817
Daciana Octavia Sârbu

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderile cu mai puţin de 10 
angajaţi, a căror cifră de afaceri anuală 
sau bilanţ anual total nu depăşesc 2 
milioane EUR sunt exceptate de la plata 
taxelor menţionate la articolul 77.

(2) Microîntreprinderile, astfel cum sunt 
definite de fiecare stat membru, sunt 
exceptate de la plata taxelor menţionate la 
articolul 77.

Or. en

Justificare

Definirea microîntreprinderilor din perspectiva venitului anual în euro ar conduce la 
creşterea semnificativă a numărului de exceptări în anumite state membre şi ar putea 
reprezenta o povară financiară suplimentară pentru autorităţile naţionale în cele mai sărace 
state membre. Prin urmare, fiecare stat membru ar trebui să stabilească criteriile pentru 
exceptarea microîntreprinderilor de pe teritoriul său.

Amendamentul 818
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderile cu mai puţin de 10 
angajaţi, a căror cifră de afaceri anuală sau 
bilanţ anual total nu depăşesc 2 milioane 
EUR sunt exceptate de la plata taxelor 
menţionate la articolul 77.

(2) Statele membre care aplică taxe 
conform articolului 77 pot excepta
întreprinderile cu mai puţin de 10 angajaţi, 
a căror cifră de afaceri anuală sau bilanţ
anual total nu depăşesc 2 milioane EUR, 
cu condiţia respectării dispoziţiilor 
articolului 78.

Or. es

Justificare

Articolul 78 prevede obligaţia acoperirii costurilor asociate controalelor oficiale. O 
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eventuală reducere ar trebui să fie viabilă fără a aduce atingere acestei obligaţii.

Amendamentul 819
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderile cu mai puţin de 10
angajaţi, a căror cifră de afaceri anuală sau 
bilanţ anual total nu depăşesc 2 milioane 
EUR sunt exceptate de la plata taxelor 
menţionate la articolul 77.

(2) Întreprinderile cu cel mult
500 de angajaţi, a căror cifră de afaceri 
anuală nu depăşeşte 40 de milioane EUR 
sau al căror bilanţ anual total nu depăşeşte
20 de milioane EUR sunt exceptate de la 
plata taxelor menţionate la articolul 77.

Or. de

Amendamentul 820
Astrid Lulling, Georges Bach

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Întreprinderile cu mai puţin de 10 
angajaţi, a căror cifră de afaceri anuală sau 
bilanţ anual total nu depăşesc 
2 milioane EUR sunt exceptate de la plata 
taxelor menţionate la articolul 77.

(2) Statele membre pot decide ca 
întreprinderile cu mai puţin de 10 angajaţi, 
a căror cifră de afaceri anuală sau bilanţ 
anual total nu depăşesc 2 milioane EUR să 
fie exceptate parţial sau integral de la 
plata taxelor menţionate la articolul 77.

Or. fr

Justificare

Sectorul european al producţiei agricole şi alimentare se caracterizează printr-un număr 
mare de mici întreprinderi. Punerea în aplicare a unui sistem de recuperare a costurilor 
globale ale controalelor în acest sector va periclita existenţa acestor întreprinderi, în special 
în statele membre mici în care nu este posibilă o economie de scară. Scutirea totală a IMM-
urilor de la plata taxelor nu este nici ea realizabilă, întrucât acest lucru ar însemna 
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suportarea integrală a costurilor aferente controalelor doar de către câteva întreprinderi, 
punându-le, aşadar, în dificultate pe acestea.

Amendamentul 821
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Costurile menţionate la articolele 77, 
78 şi 79 nu includ costurile suportate 
pentru efectuarea controalelor oficiale 
asupra întreprinderilor la care se face 
referire la alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 822
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Costurile menţionate la articolele 77, 
78 şi 79 nu includ costurile suportate 
pentru efectuarea controalelor oficiale 
asupra întreprinderilor la care se face 
referire la alineatul (2).

eliminat

Or. en

Amendamentul 823
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera a



AM\1013306RO.doc 99/112 PE526.078v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) metoda şi datele utilizate la stabilirea 
taxelor menţionate la articolul 77 alineatul 
(1);

(a) metoda şi datele utilizate la stabilirea 
taxelor sau a contribuţiilor menţionate la 
articolul 77 alineatul (1);

Or. de

Amendamentul 824
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) utilizarea resurselor colectate prin 
intermediul acestor taxe;

(b) utilizarea resurselor colectate prin 
intermediul acestor taxe, inclusiv numărul 
de controale efectuate şi, dacă este cazul, 
de obiecţii din domeniul de competenţă al 
autorităţii. În acest sens ar trebui 
elaborate sinteze regionale.

Or. de

Justificare

Pentru creşterea transparenţei în ceea ce priveşte utilizarea banilor colectaţi, este necesar să
se cunoască numărul controalelor efectuate în statele membre şi numărul obiecţiilor făcute în 
cadrul controalelor. O defalcare a datelor pe diferitele regiuni ale statelor membre ajută să 
se stabilească dacă controalele sunt repartizate în mod adecvat din punct de vedere geografic 
şi dacă există o incidenţă mai mare de anomalii în anumite zone geografice.

Amendamentul 825
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) sistemele instituite în vederea 
asigurării unei utilizări eficiente şi 

eliminat
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cumpătate a resurselor colectate prin 
intermediul acestor taxe.

Or. de

Amendamentul 826
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare perioadă de referinţă, 
fiecare autoritate competentă pune la 
dispoziţia publicului următoarele 
informaţii:

eliminat

(a) costurile autorităţilor competente 
pentru care se cuvine o taxă în 
conformitate cu articolul 77 alineatul (1), 
indicându-se costul defalcat per activitate 
menţionată la articolul 77 alineatul (1) şi 
per element de cost menţionat la articolul 
78 alineatul (1);

(b) valoarea taxelor menţionate la 
articolul 77 alineatul (1) aplicate fiecărei 
categorii de operatori şi fiecărei categorii 
de controale oficiale;

(c) metoda utilizată la stabilirea taxelor 
menţionate la articolul 77 alineatul (1), 
inclusiv datele şi estimările folosite la 
stabilirea taxelor forfetare menţionate la 
articolul 79 alineatul (1) litera (a);

(d) în cazul în care se aplică articolul 79 
alineatul (1) litera (a), metoda folosită 
pentru ajustarea nivelului taxelor în 
conformitate cu articolul 80;

(e) suma totală reprezentând taxele 
corespunzătoare scutirii menţionate la 
articolul 82 alineatul (2).

Or. es
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Justificare

Se consideră că datele care trebuie publicate au un caracter intern şi nu este necesar să fie 
puse la dispoziţia publicului.

Amendamentul 827
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare perioadă de referinţă, 
fiecare autoritate competentă pune la 
dispoziţia publicului următoarele 
informaţii:

(2) La intervale regulate, şi în orice caz în 
momentul publicării în conformitate cu 
articolul 79a alineatul (4), fiecare 
autoritate competentă pune la dispoziţia 
publicului următoarele informaţii:

Or. de

Justificare

Transparenţa este un instrument important pentru acceptarea taxelor şi a contribuţiilor de 
către întreprinderile vizate. Cu toate acestea, raportul eforturi-beneficii ar trebui să fie 
echilibrat şi informaţiile care trebuie publicate în acest sens, adecvate.

Amendamentul 828
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Pentru fiecare perioadă de referinţă, 
fiecare autoritate competentă pune la 
dispoziţia publicului următoarele 
informaţii:

(2) La intervale regulate, şi în orice caz în 
momentul publicării în conformitate cu 
articolul 79a alineatul (4), fiecare 
autoritate competentă pune la dispoziţia 
publicului următoarele informaţii:

Or. de
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Amendamentul 829
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) costurile autorităţilor competente 
pentru care se cuvine o taxă în 
conformitate cu articolul 77 alineatul (1), 
indicându-se costul defalcat per activitate 
menţionată la articolul 77 alineatul (1) şi 
per element de cost menţionat la articolul 
78 alineatul (1);

eliminat

Or. de

Justificare

Transparenţa este un instrument important pentru acceptarea taxelor şi a contribuţiilor de 
către întreprinderile vizate. Cu toate acestea, raportul eforturi-beneficii ar trebui să fie 
echilibrat şi informaţiile care trebuie publicate în acest sens, adecvate.

Amendamentul 830
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) costurile autorităţilor competente 
pentru care se cuvine o taxă în 
conformitate cu articolul 77 alineatul (1), 
indicându-se costul defalcat per activitate 
menţionată la articolul 77 alineatul (1) şi 
per element de cost menţionat la articolul 
78 alineatul (1);

eliminat

Or. de
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Amendamentul 831
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) costurile autorităţilor competente pentru 
care se cuvine o taxă în conformitate cu 
articolul 77 alineatul (1), indicându-se 
costul defalcat per activitate menţionată la 
articolul 77 alineatul (1) şi per element de 
cost menţionat la articolul 78 alineatul (1);

(a) costurile autorităţilor competente pentru 
care se cuvine o taxă sau o contribuţie în 
conformitate cu articolul 77 alineatul (1), 
indicându-se costul defalcat per activitate 
menţionată la articolul 77 alineatul (1) şi 
per element de cost menţionat la articolul 
78 alineatul (1);

Or. de

Amendamentul 832
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) valoarea taxelor menţionate la articolul 
77 alineatul (1) aplicate fiecărei categorii 
de operatori şi fiecărei categorii de 
controale oficiale;

(b) valoarea taxelor menţionate la articolul 
77 alineatul (1) aplicate fiecărei categorii 
de operatori şi controalelor oficiale;

Or. de

Amendamentul 833
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) valoarea taxelor menţionate la articolul 
77 alineatul (1) aplicate fiecărei categorii 
de operatori şi fiecărei categorii de 

(b) valoarea taxelor menţionate la articolul 
77 alineatul (1) aplicate fiecărei categorii 
de operatori şi controalelor oficiale;
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controale oficiale;

Or. de

Amendamentul 834
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) valoarea taxelor menţionate la articolul 
77 alineatul (1) aplicate fiecărei categorii 
de operatori şi fiecărei categorii de 
controale oficiale;

(b) valoarea taxelor şi a contribuţiilor 
menţionate la articolul 77 alineatul (1) 
aplicate fiecărei categorii de operatori şi 
fiecărei categorii de controale oficiale;

Or. de

Amendamentul 835
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) valoarea taxelor menţionate la articolul 
77 alineatul (1) aplicate fiecărei categorii 
de operatori şi fiecărei categorii de 
controale oficiale;

(b) valoarea taxelor şi a contribuţiilor 
menţionate la articolul 77 alineatul (1) 
aplicate fiecărei categorii de operatori şi 
fiecărei categorii de controale oficiale;

Or. de

Amendamentul 836
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) metoda utilizată la stabilirea taxelor 
menţionate la articolul 77 alineatul (1), 
inclusiv datele şi estimările folosite la 
stabilirea taxelor forfetare menţionate la 
articolul 79 alineatul (1) litera (a);

(c) metoda utilizată la stabilirea taxelor 
menţionate la articolul 77 alineatul (1);

Or. de

Amendamentul 837
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) metoda utilizată la stabilirea taxelor 
menţionate la articolul 77 alineatul (1), 
inclusiv datele şi estimările folosite la 
stabilirea taxelor forfetare menţionate la 
articolul 79 alineatul (1) litera (a);

(c) metoda utilizată la stabilirea taxelor 
menţionate la articolul 77 alineatul (1);

Or. de

Amendamentul 838
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) metoda utilizată la stabilirea taxelor 
menţionate la articolul 77 alineatul (1), 
inclusiv datele şi estimările folosite la 
stabilirea taxelor forfetare menţionate la 
articolul 79 alineatul (1) litera (a);

(c) metoda utilizată la stabilirea taxelor sau 
a contribuţiilor menţionate la articolul 77 
alineatul (1), inclusiv datele şi estimările 
folosite la stabilirea taxelor forfetare 
menţionate la articolul 79 alineatul (1) 
litera (aa) (nouă);

Or. de
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Amendamentul 839
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul în care se aplică articolul 79 
alineatul (1) litera (a), metoda folosită 
pentru ajustarea nivelului taxelor în 
conformitate cu articolul 80;

eliminat

Or. de

Amendamentul 840
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul în care se aplică articolul 79 
alineatul (1) litera (a), metoda folosită 
pentru ajustarea nivelului taxelor în 
conformitate cu articolul 80;

(d) metoda folosită pentru ajustarea 
nivelului taxelor sau al contribuţiilor în 
conformitate cu articolul 79 alineatul (1) şi 
cu articolul 80;

Or. de

Justificare

În cazul în care valoarea taxei sau a contribuţiilor se modifică ca urmare a condiţiilor 
specifice ale anumitor întreprinderi sau a conformităţii constante, metoda folosită pentru 
ajustare trebuie publicată.

Amendamentul 841
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) suma totală reprezentând taxele 
corespunzătoare scutirii menţionate la 
articolul 82 alineatul (2).

eliminat

Or. de

Amendamentul 842
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) suma totală reprezentând taxele 
corespunzătoare scutirii menţionate la 
articolul 82 alineatul (2).

eliminat

Or. de

Amendamentul 843
Karin Kadenbach

Propunere de regulament
Articolul 83 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia verifică dacă taxele sau 
contribuţiile respectă cerinţele prezentului 
regulament.

Or. de

Amendamentul 844
Richard Seeber, Elisabeth Köstinger

Propunere de regulament
Articolul 83 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 83a

Comisia verifică dacă taxele sau 
contribuţiile respectă cerinţele prezentului 
regulament.

Or. de

Amendamentul 845
Markus Pieper, Markus Ferber, Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 84 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 846
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 84 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Nu ar fi logic ca operatorii să aibă obligaţia de a plăti o inspecţie la care sunt supuşi în mod 
obligatoriu.
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Amendamentul 847
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 84 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Calcularea taxelor pentru controalele 
suplimentare se face pe baza costurilor 
generate efective în conformitate cu 
articolul 78. În cazul în care costurile 
efective de deplasare sunt mai mici decât 
contribuţia globală stabilită la articolul 79 
alineatul (2), pentru calcularea taxelor se 
utilizează suma forfetară. 

Or. de

Justificare

Costurile pentru un control de verificare nu ar trebui sub nicio formă să fie mai mici decât 
costurile unui control normal.

Amendamentul 848
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 84 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Toate costurile prevăzute la prezentul 
articol sunt suportate de operatorii 
responsabili de controalele suplimentare.

Or. en

Amendamentul 849
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) ştampile sau marcaje oficiale

Or. es

Justificare

În conformitate cu definiţiile propuse.

Amendamentul 850
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) atestate sanitare

Or. es

Justificare

În conformitate cu definiţiile propuse.

Amendamentul 851
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 85 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În ceea ce priveşte animalele şi 
produsele de origine animală, certificatele 
şi atestările oficiale pot fi semnate şi 
eliberate numai de către un medic 
veterinar oficial.

Or. en
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Amendamentul 852
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolele 87, 88 şi 89 se aplică şi în 
cazul certificatelor oficiale necesare în 
vederea exportării transporturilor de 
animale şi mărfuri către ţări terţe.

eliminat

Or. es

Justificare

Se consideră că exporturile nu trebuie să facă parte din domeniul de aplicare a prezentului 
regulament, cu atât mai mult atunci când statele membre sunt cele care negociază cu ţările 
terţe cerinţele pentru această activitate (inclusiv tipul de certificat).

Amendamentul 853
Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 86 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În ceea ce priveşte emiterea unui 
certificat oficial pentru produsele 
prevăzute la articolul 1 alineatul (2) litera 
(j), în plus faţă de dispoziţiile prevăzute la 
articolul 85 alineatul (2), organismul 
delegat funcţionează şi este acreditat în 
conformitate cu standardul EN ISO/IEC 
17.065:2012.

Or. en

Justificare

Documentele justificative privind agricultura ecologică se prezintă pe baza unui proces de 
certificare în conformitate cu EN ISO/IEC 17.065, unde sunt incluse toate detaliile. În ceea ce 
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priveşte activităţile de certificare, cerinţele prevăzute de EN ISO/IEC 17.065 sunt relevante 
şi, prin urmare, ar trebui să fie menţionate în mod explicit în legislaţie.


