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Amendamentul 854
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

În conformitate cu articolul 85 alineatul (2) din propunerea de regulament.

Amendamentul 855
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 87 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) nu au conflicte de interese față de ceea 
ce se certifică și acționează cu
imparțialitate;

(a) nu au conflicte de interese față de ceea 
ce se certifică și acționează în condiții de
independență și imparțialitate;

Or. en

Amendamentul 856
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 88 – alineatul 2 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) suspendarea temporară a inspectorului 
autorizat din atribuțiile sale;

(a) suspendarea inspectorului autorizat din 
atribuțiile sale;

Or. en

Amendamentul 857
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se redactează în una dintre limbile 
oficiale ale instituțiilor Uniunii;

(b) se redactează în una dintre limbile 
oficiale ale instituțiilor Uniunii sau în 
oricare dintre limbile oficiale ale unui stat 
membru;

Or. en

Amendamentul 858
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 90 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt imparțiali și nu au conflicte de 
interese față de ceea ce se certifică prin 
atestatele oficiale;

(a) sunt independenți, imparțiali și nu au 
conflicte de interese față de ceea ce se 
certifică prin atestatele oficiale;

Or. en

Amendamentul 859
Julie Girling
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Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia poate desemna, prin acte de 
punere în aplicare, laboratoare de referință 
ale Uniunii Europene în domeniile 
reglementate prin normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2) în cazul în care 
eficacitatea controalelor oficiale depinde și 
de calitatea, uniformitatea și fiabilitatea:

(1) Comisia desemnează, prin acte de 
punere în aplicare, laboratoare de referință 
ale Uniunii Europene în domeniile 
reglementate prin normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2) în cazul în care 
eficacitatea controalelor oficiale depinde și 
de calitatea, uniformitatea și fiabilitatea:

Or. en

Amendamentul 860
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 2 – litera b 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se revizuiesc cu regularitate. (b) se revizuiesc cu regularitate o dată la 
cinci ani.

Or. es

Justificare

Se consideră că desemnarea ar trebui revizuită de-a lungul timpului, în conformitate cu alte 
reglementări în materie.

Amendamentul 861
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 2 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) dispun de o scrisoare de susținere din 
partea autorității competente în domeniu.
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Or. es

Justificare

Este recomandat ca desemnarea să fie susținută de autoritatea competentă corespunzătoare.

Amendamentul 862
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. es

Justificare

Este recomandat să se prevadă posibilitatea coexistenței mai multor laboratoare de referință 
pentru aceeași analiză sau boală, întrucât în acest mod se asigură, în anumite circumstanțe, 
un număr mai mare de resurse.

Amendamentul 863
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 91 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) sunt imparțiale și nu au conflicte de 
interese în ceea ce privește exercitarea 
sarcinilor lor ca laboratoare de referință ale 
Uniunii Europene;

(b) sunt independente, imparțiale și nu au 
conflicte de interese în ceea ce privește 
exercitarea sarcinilor lor ca laboratoare de 
referință ale Uniunii Europene;
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Or. en

Amendamentul 864
Horst Schnellhardt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) pot beneficia de o contribuție 
financiară din partea Uniunii în temeiul 
Deciziei 90/424/CEE a Consiliului din 
26 iunie 1990 privind anumite cheltuieli 
în domeniul veterinar.

Or. de

Justificare

Această normă în vigoare în prezent este inclusă și în propunerea de regulament privind 
dispozițiile de gestionare a cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea 
animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor [articolul 29 
alineatul (1)]. Însă, conform tabelului de corespondență din prezenta propunere, norma 
inițială nu mai este pusă în prim plan și, prin urmare, trebuie inclusă din nou.

Amendamentul 865
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. es
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Justificare

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

Amendamentul 866
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) furnizează laboratoarelor naționale 
de referință material de referință în mod 
gratuit și fără restricții de utilizare 
(tulpini și seruri, în cazul sănătății 
animale), pentru a facilita punerea la 
punct și armonizarea metodelor de 
analiză, eșantionare și diagnosticare;

Or. es

Amendamentul 867
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 868
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) susțin cursuri de formare și 
perfecționare, cu caracter gratuit, pentru 
personalul laboratoarelor naționale de 
referință. În caz de necesitate, susțin 
cursuri de formare în beneficiul 
personalului altor laboratoare și al 
experților din țări terțe;

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 869
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) oferă în mod activ asistență pentru 
identificarea în statele membre a focarelor 

(h) oferă în mod activ asistență pentru 
identificarea în statele membre a focarelor 
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epidemice de boli cu transmitere prin 
alimente, boli zoonotice sau boli ale 
animalelor, precum și a dăunătorilor 
plantelor, prin studiul izolatelor agentului 
patogen sau al specimenelor de organisme 
dăunătoare în vederea confirmării 
diagnosticului, a caracterizării și a 
efectuării de studii taxonomice sau 
epizootice;

epidemice de boli cu transmitere prin 
alimente, boli zoonotice sau boli ale 
animalelor, prin studiul izolatelor agentului 
patogen sau al specimenelor de organisme 
dăunătoare în vederea confirmării 
diagnosticului, a caracterizării și a 
efectuării de studii taxonomice sau 
epizootice;

Or. en

Amendamentul 870
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) oferă în mod activ asistență pentru 
identificarea în statele membre a focarelor 
epidemice de boli cu transmitere prin 
alimente, boli zoonotice sau boli ale 
animalelor, precum și a dăunătorilor 
plantelor, prin studiul izolatelor agentului 
patogen sau al specimenelor de organisme 
dăunătoare în vederea confirmării 
diagnosticului, a caracterizării și a 
efectuării de studii taxonomice sau 
epizootice;

(h) oferă în mod activ asistență pentru 
identificarea în statele membre a focarelor 
epidemice de boli cu transmitere prin 
alimente, boli zoonotice sau boli ale 
animalelor, prin studiul izolatelor agentului 
patogen sau al specimenelor de organisme 
dăunătoare în vederea confirmării 
diagnosticului, a caracterizării și a 
efectuării de studii taxonomice sau 
epizootice;

Or. de

Amendamentul 871
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 2 – litera j – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) colecții de referință cu organisme 
dăunătoare plantelor sau cu tulpini de 

(i) tulpini de referință ale agenților 
patogeni;
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referință ale agenților patogeni;

Or. de

Amendamentul 872
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 92 – alineatul 2 – litera j – punctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) colecții de referință cu organisme 
dăunătoare plantelor sau cu tulpini de 
referință ale agenților patogeni;

(i) colecții de referință cu tulpini de 
referință ale agenților patogeni;

Or. en

Amendamentul 873
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 92 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 92a

(1) Comisia desemnează, prin acte de 
punere în aplicare, un laborator de 
referință la nivelul UE pentru 
autenticitatea alimentelor;

(2) Statele membre pot desemna 
laboratoare naționale de referință care să 
facă parte dintr-o rețea de laboratoare 
care funcționează în UE.

Or. en

Amendamentul 874
Horst Schnellhardt
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Propunere de regulament
Articolul 93

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 93 eliminat

Articolul 93 Desemnarea centrelor de 
referință ale Uniunii Europene pentru 
materialul de reproducere a plantelor

(1) Comisia poate să desemneze, prin acte 
de punere în aplicare, centre de referință 
ale Uniunii Europene care să sprijine 
Comisia, statele membre și Agenția 
Europeană pentru Soiuri de Plante 
(EPVA) în aplicarea normelor menționate 
la articolul 1 alineatul (2) litera (h).

(2) Desemnările prevăzute la 
alineatul (1):

(a) urmează unui proces public de 
selecție;

(b) se revizuiesc cu regularitate.

(3) Centrele de referință ale Uniunii
Europene pentru materialul de 
reproducere a plantelor:

(a) au un nivel înalt de competență 
științifică și tehnică în materie de 
inspectare, eșantionare și testare a 
materialului de reproducere a plantelor;

(b) dispun de personal cu calificare 
adecvată și formare corespunzătoare în 
domeniile menționate la litera (a), precum 
și de personal auxiliar, după caz;

(c) dețin sau au acces la infrastructura, 
echipamentele și produsele necesare 
îndeplinirii sarcinilor care li se 
încredințează;

(d) se asigură că membrii personalului lor 
au o bună cunoaștere a standardelor și a 
practicilor internaționale din domeniile 
menționate la litera (a), iar în cursul 
activității iau în considerare ultimele 
evoluții ale cercetărilor în aceste domenii 
de la nivel național, internațional și al 
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Uniunii.

Or. de

Justificare

Ca urmare a eliminării normelor sectoriale privind sănătatea plantelor, materialul de 
reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor, extinderea domeniului de 
aplicare a acestui regulament este inutilă.

Amendamentul 875
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 93

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 93 eliminat

Desemnarea centrelor de referință ale 
Uniunii Europene pentru materialul de 
reproducere a plantelor

(1) Comisia poate să desemneze, prin acte 
de punere în aplicare, centre de referință 
ale Uniunii Europene care să sprijine 
Comisia, statele membre și Agenția 
Europeană pentru Soiuri de Plante 
(EPVA) în aplicarea normelor menționate 
la articolul 1 alineatul (2) litera (h).

(2) Desemnările prevăzute la alineatul 
(1):

(a) urmează unui proces public de 
selecție;

(b) se revizuiesc cu regularitate.

(3) Centrele de referință ale Uniunii 
Europene pentru materialul de 
reproducere a plantelor:

(a) au un nivel înalt de competență 
științifică și tehnică în materie de 
inspectare, eșantionare și testare a 
materialului de reproducere a plantelor;
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(b) dispun de personal cu calificare 
adecvată și formare corespunzătoare în 
domeniile menționate la litera (a), precum 
și de personal auxiliar, după caz;

(c) dețin sau au acces la infrastructura, 
echipamentele și produsele necesare 
îndeplinirii sarcinilor care li se 
încredințează;

(d) se asigură că membrii personalului lor 
au o bună cunoaștere a standardelor și a 
practicilor internaționale din domeniile 
menționate la litera (a), iar în cursul 
activității iau în considerare ultimele 
evoluții ale cercetărilor în aceste domenii 
de la nivel național, internațional și al 
Uniunii.

(În cazul în care se adoptă, se elimină 
toate trimiterile din text.)

Or. en

Amendamentul 876
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 93

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 93 eliminat

Articolul 93 Desemnarea centrelor de 
referință ale Uniunii Europene pentru 
materialul de reproducere a plantelor

(1) Comisia poate să desemneze, prin acte 
de punere în aplicare, centre de referință 
ale Uniunii Europene care să sprijine 
Comisia, statele membre și Agenția 
Europeană pentru Soiuri de Plante 
(EPVA) în aplicarea normelor menționate 
la articolul 1 alineatul (2) litera (h).

(2) Desemnările prevăzute la 
alineatul (1):
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(a) urmează unui proces public de 
selecție;

(b) se revizuiesc cu regularitate.

(3) Centrele de referință ale Uniunii
Europene pentru materialul de 
reproducere a plantelor:

(a) au un nivel înalt de competență 
științifică și tehnică în materie de 
inspectare, eșantionare și testare a 
materialului de reproducere a plantelor;

(b) dispun de personal cu calificare 
adecvată și formare corespunzătoare în 
domeniile menționate la litera (a), precum 
și de personal auxiliar, după caz;

(c) dețin sau au acces la infrastructura, 
echipamentele și produsele necesare 
îndeplinirii sarcinilor care li se 
încredințează;

(d) se asigură că membrii personalului lor 
au o bună cunoaștere a standardelor și a 
practicilor internaționale din domeniile 
menționate la litera (a), iar în cursul 
activității iau în considerare ultimele 
evoluții ale cercetărilor în aceste domenii 
de la nivel național, internațional și al 
Uniunii.

Or. de

Amendamentul 877
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 94

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 94 eliminat

Responsabilitățile și sarcinile centrelor de 
referință ale Uniunii Europene pentru 
materialul de reproducere a plantelor

În conformitate cu programele de lucru 
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anuale sau multianuale aprobate de către 
Comisie, centrele de referință ale Uniunii 
Europene desemnate în conformitate cu 
articolul 93 alineatul (1) au următoarele 
sarcini:

(a) furnizează expertiză științifică și 
tehnică în cadrul misiunii lor, cu privire 
la:

(i) inspecțiile pe teren, eșantionarea și 
testarea efectuate în vederea certificării 
materialului de reproducere a plantelor;

(ii) testele efectuate ulterior certificării 
asupra materialului de reproducere a 
plantelor;

(iii) testele efectuate asupra categoriilor 
standard de material de reproducere a 
plantelor;

(b) organizează teste comparative și studii 
pe teren cu privire la materialul de 
reproducere a plantelor;

(c) susțin cursuri de formare în beneficiul 
personalului autorităților competente și al 
experților din țări terțe;

(d) contribuie la elaborarea unor 
protocoale de testare a materialului de 
reproducere a plantelor în vederea 
certificării și de testare ulterioară 
certificării, precum și la elaborarea unor 
indicatori de performanță în vederea 
certificării materialului de reproducere a 
plantelor;

(e) diseminează rezultatele cercetărilor și 
inovațiile tehnice din domeniile care intră 
domeniul lor de competență.

Or. de

Justificare

Ca urmare a eliminării normelor sectoriale privind sănătatea plantelor, materialul de 
reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor, extinderea domeniului de 
aplicare a acestui regulament este inutilă.
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Amendamentul 878
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 94

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 94 eliminat

Responsabilitățile și sarcinile centrelor de 
referință ale Uniunii Europene pentru 
materialul de reproducere a plantelor

În conformitate cu programele de lucru 
anuale sau multianuale aprobate de către 
Comisie, centrele de referință ale Uniunii 
Europene desemnate în conformitate cu 
articolul 93 alineatul (1) au următoarele 
sarcini:

(a) furnizează expertiză științifică și 
tehnică în cadrul misiunii lor, cu privire 
la:

(i) inspecțiile pe teren, eșantionarea și 
testarea efectuate în vederea certificării 
materialului de reproducere a plantelor;

(ii) testele efectuate ulterior certificării 
asupra materialului de reproducere a 
plantelor;

(iii) testele efectuate asupra categoriilor 
standard de material de reproducere a 
plantelor;

(b) organizează teste comparative și studii 
pe teren cu privire la materialul de 
reproducere a plantelor;

(c) susțin cursuri de formare în beneficiul 
personalului autorităților competente și al 
experților din țări terțe;

(d) contribuie la elaborarea unor 
protocoale de testare a materialului de 
reproducere a plantelor în vederea 
certificării și de testare ulterioară 
certificării, precum și la elaborarea unor 
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indicatori de performanță în vederea 
certificării materialului de reproducere a 
plantelor;

(e) diseminează rezultatele cercetărilor și 
inovațiile tehnice din domeniile care intră 
domeniul lor de competență.

Or. en

Amendamentul 879
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 94

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 94 eliminat

Responsabilitățile și sarcinile centrelor de 
referință ale Uniunii Europene pentru 
materialul de reproducere a plantelor

În conformitate cu programele de lucru 
anuale sau multianuale aprobate de către 
Comisie, centrele de referință ale Uniunii 
Europene desemnate în conformitate cu 
articolul 93 alineatul (1) au următoarele 
sarcini:

(a) furnizează expertiză științifică și 
tehnică în cadrul misiunii lor, cu privire 
la:

(i) inspecțiile pe teren, eșantionarea și 
testarea efectuate în vederea certificării 
materialului de reproducere a plantelor;

(ii) testele efectuate ulterior certificării 
asupra materialului de reproducere a 
plantelor;

(iii) testele efectuate asupra categoriilor 
standard de material de reproducere a 
plantelor;

(b) organizează teste comparative și studii 
pe teren cu privire la materialul de 
reproducere a plantelor;
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(c) susțin cursuri de formare în beneficiul 
personalului autorităților competente și al 
experților din țări terțe;

(d) contribuie la elaborarea unor 
protocoale de testare a materialului de 
reproducere a plantelor în vederea 
certificării și de testare ulterioară 
certificării, precum și la elaborarea unor 
indicatori de performanță în vederea 
certificării materialului de reproducere a 
plantelor;

(e) diseminează rezultatele cercetărilor și 
inovațiile tehnice din domeniile care intră 
domeniul lor de competență.

Or. de

Amendamentul 880
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 94 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu programele de lucru 
anuale sau multianuale aprobate de către 
Comisie, centrele de referință ale Uniunii 
Europene desemnate în conformitate cu 
articolul 93 alineatul (1) au următoarele 
sarcini:

Centrele de referință ale Uniunii Europene 
desemnate în conformitate cu articolul 93 
alineatul (1) au următoarele sarcini:

Or. en

Amendamentul 881
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 882
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) au un nivel înalt de competență 
științifică și tehnică în ceea ce privește 
relația omului cu animalele, 
comportamentul animalelor, fiziologia 
animală, sănătatea și nutriția animalelor în 
perspectiva bunăstării animalelor, precum 
și cu privire la aspectele legate de 
bunăstarea animalelor în cazul utilizării 
comerciale și în scopuri științifice a 
acestora;

(a) dispun de personal calificat în mod 
corespunzător cu un nivel înalt de 
competență științifică și tehnică în ceea ce 
privește relația omului cu animalele, 
comportamentul animalelor, fiziologia 
animală, sănătatea și nutriția animalelor în 
perspectiva bunăstării animalelor, precum 
și cu privire la aspectele legate de 
bunăstarea animalelor în cazul utilizării 
comerciale și în scopuri științifice a 
acestora, ținând cont de aspectele etice;

Or. de

Justificare

Din cauza suprapunerii cu conținutul articolului 95 alineatul (3) litera (b), cele două alineate 
au fost comasate.

Amendamentul 883
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 95 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) dispun de personal cu calificare 
adecvată și formare corespunzătoare în 
domeniile menționate la litera (a) și în 
chestiuni de etică privind animalele, 
precum și de personal auxiliar, după caz;

eliminat

Or. de

Justificare

Din cauza suprapunerii cu conținutul articolului 95 alineatul (3) litera (b), cele două alineate 
au fost comasate.

Amendamentul 884
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu programele de lucru 
anuale sau multianuale aprobate de către 
Comisie, centrele de referință ale Uniunii 
Europene desemnate în conformitate cu 
articolul 95 alineatul (1) au următoarele 
sarcini:

Centrele de referință ale Uniunii Europene 
desemnate în conformitate cu articolul 95
alineatul (1) au următoarele sarcini:

Or. en

Amendamentul 885
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În conformitate cu programele de lucru 
anuale sau multianuale aprobate de către 
Comisie, centrele de referință ale Uniunii 

În conformitate cu programele de lucru 
anuale sau multianuale aprobate de către 
Comisie, centrele de referință ale Uniunii 
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Europene desemnate în conformitate cu 
articolul 95 alineatul (1) au următoarele 
sarcini:

Europene desemnate în conformitate cu 
articolul 95 alineatul (1) au obligația de a 
efectua sarcinile care le-au fost 
repartizate.

Or. es

Justificare

Se consideră că trebuie să se elimine lista sarcinilor centrelor de referință, acestea nefiind 
încă stabilite. Funcțiile și sarcinile centrelor de referință ar trebui să se stabilească ulterior.

Amendamentul 886
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) furnizează expertiză științifică și 
tehnică, în cadrul misiunii lor, rețelelor 
sau organismelor naționale științifice 
prevăzute la articolul 20 din 
Regulamentul (CE) nr. 1099/2009;

eliminat

Or. es

Justificare

Se consideră că trebuie să se elimine lista sarcinilor centrelor de referință, acestea nefiind 
încă stabilite. Funcțiile și sarcinile centrelor de referință ar trebui să se stabilească ulterior.

Amendamentul 887
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizează expertiză științifică și 
tehnică în vederea elaborării și a aplicării 

eliminat
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indicatorilor de bunăstare a animalelor 
menționați la articolul 18 alineatul (3) 
litera (f);

Or. es

Justificare

Se consideră că trebuie să se elimine lista sarcinilor centrelor de referință, acestea nefiind 
încă stabilite. Funcțiile și sarcinile centrelor de referință ar trebui să se stabilească ulterior.

Amendamentul 888
Marit Paulsen

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) coordonează o rețea de instituții 
recunoscute pentru cunoștințele pe care le 
dețin în domeniul bunăstării animalelor, 
care ar putea asista autoritățile 
competente și părțile interesate în punerea 
în aplicare a legislației UE specifice;

Or. en

Amendamentul 889
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) elaborează sau coordonează 
elaborarea unor metode de evaluare a 
nivelului de bunăstare a animalelor și a 
unor metode de îmbunătățire a bunăstării 
animalelor;

eliminat

Or. es
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Justificare

Se consideră că trebuie să se elimine lista sarcinilor centrelor de referință, acestea nefiind 
încă stabilite. Funcțiile și sarcinile centrelor de referință ar trebui să se stabilească ulterior.

Amendamentul 890
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) efectuează studii științifice și tehnice 
privind bunăstarea animalelor utilizate în 
scop comercial sau științific;

eliminat

Or. es

Justificare

Se consideră că trebuie să se elimine lista sarcinilor centrelor de referință, acestea nefiind 
încă stabilite. Funcțiile și sarcinile centrelor de referință ar trebui să se stabilească ulterior.

Amendamentul 891
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) efectuează studii științifice și tehnice 
privind bunăstarea animalelor utilizate în 
scop comercial sau științific;

(d) coordonează efectuarea de studii 
științifice și tehnice privind bunăstarea 
animalelor utilizate în scop comercial sau 
științific;

Or. de

Justificare

Pentru a evita suprapunerea competențelor lor cu cele ale EFSA, centrele de referință ar 
trebui să aibă un rol de coordonare, în timp ce EFSA poate efectua în continuare propriile 
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sale studii.

Amendamentul 892
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) susțin cursuri de formare în beneficiul 
personalului rețelelor sau organismelor 
naționale științifice menționate la litera 
(a), al personalului autorităților 
competente și al experților din țări terțe;

eliminat

Or. es

Justificare

Se consideră că trebuie să se elimine lista sarcinilor centrelor de referință, acestea nefiind 
încă stabilite. Funcțiile și sarcinile centrelor de referință ar trebui să se stabilească ulterior.

Amendamentul 893
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 96 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) diseminează rezultatele cercetărilor și 
inovațiile tehnice și colaborează cu 
organismele de cercetare ale Uniunii în 
domeniile lor de competență.

eliminat

Or. es

Justificare

Se consideră că trebuie să se elimine lista sarcinilor centrelor de referință, acestea nefiind 
încă stabilite. Funcțiile și sarcinile centrelor de referință ar trebui să se stabilească ulterior.
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Amendamentul 894
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) centrele de referință ale Uniunii 
Europene pentru materialul de 
reproducere a plantelor prevăzute la 
articolul 93;

eliminat

Or. de

Justificare

În conformitate cu propunerea de eliminare a articolelor 93 și 94.

Amendamentul 895
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) centrele de referință ale Uniunii 
Europene pentru materialul de 
reproducere a plantelor prevăzute la 
articolul 93;

eliminat

Or. en

Amendamentul 896
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) centrele de referință ale Uniunii 
Europene pentru materialul de 
reproducere a plantelor prevăzute la 
articolul 93;

eliminat

Or. de

Amendamentul 897
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
139 cu privire la stabilirea cerințelor, a 
responsabilităților și a sarcinilor care revin 
laboratoarelor de referință ale Uniunii 
Europene, centrelor de referință ale 
Uniunii Europene pentru materialul de 
reproducere a plantelor și centrelor de 
referință ale Uniunii Europene pentru 
bunăstarea animalelor, în plus față de cele 
prevăzute la articolul 91 alineatul (3), 
articolul 92, articolul 93 alineatul (3),
articolul 95 alineatul (3) și articolul 96.

(2) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
139 cu privire la stabilirea cerințelor, a 
responsabilităților și a sarcinilor care revin 
laboratoarelor de referință ale Uniunii 
Europene și centrelor de referință ale 
Uniunii Europene pentru bunăstarea 
animalelor, în plus față de cele prevăzute la 
articolul 91 alineatul (3), articolul 92, 
articolul 95 alineatul (3) și articolul 96.

Or. en

Amendamentul 898
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este împuternicită să adopte (2) Comisia este împuternicită să adopte 
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acte delegate în conformitate cu articolul 
139 cu privire la stabilirea cerințelor, a 
responsabilităților și a sarcinilor care revin 
laboratoarelor de referință ale Uniunii 
Europene, centrelor de referință ale 
Uniunii Europene pentru materialul de 
reproducere a plantelor și centrelor de 
referință ale Uniunii Europene pentru 
bunăstarea animalelor, în plus față de cele 
prevăzute la articolul 91 alineatul (3), 
articolul 92, articolul 93 alineatul (3),
articolul 95 alineatul (3) și articolul 96.

acte delegate în conformitate cu 
articolul 139 cu privire la stabilirea 
cerințelor, a responsabilităților și a 
sarcinilor care revin laboratoarelor de 
referință ale Uniunii Europene și centrelor 
de referință ale Uniunii Europene pentru 
bunăstarea animalelor, în plus față de cele 
prevăzute la articolul 91 alineatul (3), 
articolul 92, articolul 95 alineatul (3) și 
articolul 96.

Or. de

Amendamentul 899
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 97 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Laboratoarele de referință ale Uniunii 
Europene și centrele de referință ale 
Uniunii Europene fac obiectul unor 
controale din partea Comisiei pentru a 
verifica respectarea cerințelor de la 
articolul 91 alineatul (3), articolul 92, 
articolul 93 alineatul (3), articolul 95 
alineatul (3) și articolul 96.

(3) Laboratoarele de referință ale Uniunii 
Europene și centrele de referință ale 
Uniunii Europene fac obiectul unor 
controale din partea Comisiei pentru a 
verifica respectarea cerințelor de la 
articolul 91 alineatul (3), articolul 92, 
articolul 95 alineatul (3) și articolul 96.

Or. de

Amendamentul 900
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 98 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) sunt imparțiale și nu au conflicte de (a) sunt independente, imparțiale și nu au 
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interese în ceea ce privește exercitarea 
sarcinilor lor ca laboratoare naționale de 
referință;

conflicte de interese în ceea ce privește 
exercitarea sarcinilor lor ca laboratoare 
naționale de referință;

Or. en

Amendamentul 901
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) colaborează cu laboratoarele de 
referință ale Uniunii Europene și participă
la cursurile de formare și la testele 
comparative între laboratoare organizate de 
către acestea;

(a) colaborează cu laboratoarele de 
referință ale Uniunii Europene și pot 
participa la cursurile de formare și la 
testele comparative între laboratoare 
organizate de către acestea;

Or. es

Justificare

Ar trebui să se acorde posibilitatea de a participa.

Amendamentul 902
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) coordonează activitățile laboratoarelor 
oficiale desemnate în conformitate cu 
articolul 36 alineatul (1) în vederea 
armonizării și a îmbunătățirii metodelor de 
analizare, testare sau diagnosticare de 
laborator și a modului de utilizare a 
acestora;

(b) coordonează activitățile laboratoarelor 
oficiale naționale desemnate în 
conformitate cu articolul 36 alineatul (1) în 
vederea armonizării și a îmbunătățirii 
metodelor de analizare, testare sau 
diagnosticare de laborator și a modului de 
utilizare a acestora;

Or. es
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Justificare

Se include termenul „naționale” întrucât, dacă se desemnează laboratoare oficiale din alte 
state membre, coordonarea este foarte complicată.

Amendamentul 903
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dacă este cazul, organizează teste 
comparative între laboratoarele oficiale, 
asigură acțiuni corespunzătoare 
subsecvente testelor și informează 
autoritățile competente cu privire la 
rezultatele acestor teste și acțiuni 
subsecvente;

(c) dacă este cazul, organizează teste 
comparative între laboratoarele oficiale 
naționale, asigură acțiuni corespunzătoare 
subsecvente testelor și informează 
autoritățile competente cu privire la 
rezultatele acestor teste și acțiuni 
subsecvente;

Or. es

Justificare

Se include termenul „naționale” întrucât, dacă se desemnează laboratoare oficiale din alte 
state membre, coordonarea este foarte complicată.

Amendamentul 904
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) asigură diseminarea informațiilor 
furnizate de către laboratorul de referință al 
Uniunii Europene la autoritățile 
competente și la laboratoarele oficiale;

(d) asigură diseminarea informațiilor 
furnizate de către laboratorul de referință al 
Uniunii Europene la autoritățile 
competente și la laboratoarele oficiale 
naționale;

Or. es
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Justificare

Se include termenul „naționale” întrucât, dacă se desemnează laboratoare oficiale din alte 
state membre, coordonarea este foarte complicată.

Amendamentul 905
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 99 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) oferă în mod activ asistență pentru 
identificarea pe teritoriul național a 
focarelor epidemice de boli cu transmitere 
prin alimente, boli zoonotice sau boli ale 
animalelor, prin studiul izolatelor 
agentului patogen sau al specimenelor de 
organisme dăunătoare în vederea 
confirmării diagnosticului, a 
caracterizării și a efectuării de studii 
taxonomice sau epizootice, astfel cum se 
prevede pentru laboratoarele naționale de 
referință ale Uniunii la articolul 92 
alineatul (2) litera (h).

Or. es

Justificare

Astfel cum se prevede pentru laboratoarele naționale de referință ale Uniunii Europene la 
articolul 92 alineatul (2) litera (h).

Amendamentul 906
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Asistența administrativă include, după 
caz, participarea autorităților competente 

eliminat
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ale unui stat membru la controalele 
oficiale la fața locului efectuate de către 
autoritățile competente ale unui alt stat 
membru.

Or. es

Justificare

Relațiile între statele membre ar trebui să se bazeze pe recunoașterea reciprocă a 
controalelor efectuate. În caz de discrepanțe, Comisia este cea care ar trebui să intervină.

Amendamentul 907
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 100 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În vederea eficientizării și a 
simplificării schimbului de comunicări, 
Comisia stabilește, prin acte de punere în 
aplicare, un format standard pentru:

eliminat

(a) cererile de asistență prevăzute la 
articolul 102 alineatul (1);

(b) comunicarea notificărilor și a 
răspunsurilor obișnuite și recurente.

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

Or. es

Justificare

Până în prezent, experiențele au fost satisfăcătoare, chiar și fără existența unor formate 
standardizate. Se consideră că procedura va deveni mai complexă, tinzând către formalism. 
Vor crește și birocrația, și cheltuielile, pentru că va fi necesară folosirea unor noi 
instrumente informatice, ceea ce va canaliza resurselor către personalul informatic, în 
detrimentul responsabililor cu controlul oficial, care trebuie să gestioneze comunicarea și să 
realizeze activitățile oficiale de control.
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Amendamentul 908
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 909
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 
cu privire la stabilirea cerințelor minime 
pe care organismele de legătură 
desemnate în temeiul alineatului (1) au 
obligația de a le respecta.

eliminat
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Or. es

Justificare

Organismele de legătură sunt unitățile de rang diferit atașate diferitelor autorități 
competente ale administrațiilor centrale, motiv pentru care, bazându-se pe principiul 
subsidiarității, statele membre ar trebui să fie cele care își stabilesc propriile cerințele 
minime. 

Amendamentul 910
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 101 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia stabilește, prin acte de punere 
în aplicare, specificațiile instrumentelor 
tehnice și ale procedurilor de comunicare 
între organismele de legătură desemnate 
în temeiul alineatului (1).

eliminat

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

Or. es

Justificare

Se propune eliminarea alineatului (7), întrucât va presupune o creștere a sarcinilor 
administrative și economice, având în vedere noile instrumente informatice de la titlul VI 
privind activitățile Uniunii, capitolul IV (sisteme de gestiune informatică). Este necesar să 
existe o marjă de flexibilitate și să se evite canalizarea resurselor către crearea de noi 
aplicații informatice superflue, în detrimentul unor controale specifice propriu-zise.

Amendamentul 911
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în termen de zece zile de la primirea 
cererii, indică timpul necesar furnizării 
unui răspuns avizat;

(b) în termen de cincisprezece zile de la 
primirea cererii, indică timpul necesar 
furnizării unui răspuns avizat;

Or. es

Amendamentul 912
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 102 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prin acord între autoritățile 
competente solicitante și cele cărora le-a 
fost adresată solicitarea, personalul 
desemnat de către cele dintâi poate fi 
prezent pe durata controalelor oficiale și a 
investigațiilor menționate la alineatul (1) 
litera (c), efectuate de către autoritățile 
competente cărora le-a fost adresată 
solicitarea.

eliminat

În aceste cazuri, membrii personalului 
autorităților competente solicitante:

(a) prezintă în orice moment o autorizație 
scrisă care să menționeze identitatea și 
calitatea lor oficială;

(b) au acces, prin intermediarul lor, la 
aceleași sedii și documente ca și 
personalul autorităților competente 
cărora le-a fost adresată solicitarea, cu 
unicul scop al efectuării anchetei 
administrative;

(c) nu pot exercita, din proprie inițiativă, 
competențele de anchetă conferite 
funcționarilor autorităților competente 
cărora le-a fost adresată solicitarea.

Or. es
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Justificare

Relațiile între statele membre ar trebui să se bazeze pe recunoașterea reciprocă a 
controalelor efectuate, iar dacă există discrepanțe Comisia ar trebuie să fie cea care 
intervine. În conformitate cu dispozițiile articolelor 100 și 101.

Amendamentul 913
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 914
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, pe parcursul 
controalelor oficiale efectuate asupra 
animalelor sau mărfurilor originare dintr-
un alt stat membru, autoritățile competente 
stabilesc că acestea nu sunt conforme cu 
normele menționate la articolul 1 alineatul 
(2) în sensul că prezintă un risc pentru 
sănătatea umană, animală sau a plantelor, 
pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul 
OMG-urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu, sau că prezintă o 
încălcare gravă a normelor respective, ele 
notifică fără întârziere autoritățile 
competente ale statului membru de 
expediere și pe cele ale oricărui alt stat 

(1) În cazul în care, pe parcursul 
controalelor oficiale efectuate asupra 
animalelor sau mărfurilor originare dintr-
un alt stat membru, autoritățile competente 
stabilesc că acestea nu sunt conforme cu 
normele menționate la articolul 1 
alineatul (2) în sensul că prezintă un risc 
pentru sănătatea umană sau animală, 
pentru bunăstarea animalelor sau pentru 
mediu, sau că prezintă o încălcare gravă a 
normelor respective, ele notifică fără 
întârziere autoritățile competente ale 
statului membru de expediere și pe cele ale 
oricărui alt stat membru implicat, pentru a 
le permite să efectueze investigațiile 
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membru implicat, pentru a le permite să 
efectueze investigațiile corespunzătoare.

corespunzătoare.

Or. en

Amendamentul 915
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1)  În cazul în care, pe parcursul 
controalelor oficiale efectuate asupra 
animalelor sau mărfurilor originare dintr-
un alt stat membru, autoritățile competente 
stabilesc că acestea nu sunt conforme cu 
normele menționate la articolul 1 alineatul 
(2) în sensul că prezintă un risc pentru 
sănătatea umană, animală sau a plantelor, 
pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul 
OMG-urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu, sau că prezintă o 
încălcare gravă a normelor respective, ele 
notifică fără întârziere autoritățile 
competente ale statului membru de 
expediere și pe cele ale oricărui alt stat 
membru implicat, pentru a le permite să 
efectueze investigațiile corespunzătoare.

(1) În cazul în care, pe parcursul 
controalelor oficiale efectuate asupra 
animalelor sau mărfurilor originare dintr-
un alt stat membru, autoritățile competente 
stabilesc că acestea nu sunt conforme cu 
normele menționate la articolul 1 
alineatul (2) în sensul că prezintă un risc 
pentru sănătatea umană sau animală, 
pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul 
OMG-urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu, sau că prezintă o 
încălcare gravă a normelor respective, ele 
notifică fără întârziere autoritățile 
competente ale statului membru de 
expediere și pe cele ale oricărui alt stat 
membru implicat, pentru a le permite să 
efectueze investigațiile corespunzătoare.

Or. de

Amendamentul 916
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, pe parcursul 
controalelor oficiale efectuate asupra 
animalelor sau mărfurilor originare dintr-

(1) În cazul în care, pe parcursul 
controalelor oficiale efectuate asupra 
animalelor sau mărfurilor originare dintr-
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un alt stat membru, autoritățile competente 
stabilesc că acestea nu sunt conforme cu 
normele menționate la articolul 1 alineatul 
(2) în sensul că prezintă un risc pentru 
sănătatea umană, animală sau a plantelor, 
pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul 
OMG-urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu, sau că prezintă o 
încălcare gravă a normelor respective, ele 
notifică fără întârziere autoritățile 
competente ale statului membru de 
expediere și pe cele ale oricărui alt stat 
membru implicat, pentru a le permite să 
efectueze investigațiile corespunzătoare.

un alt stat membru, autoritățile competente 
stabilesc că acestea nu sunt conforme cu 
normele menționate la articolul 1 
alineatul (2) în sensul că prezintă un risc 
pentru sănătatea umană, animală, pentru 
bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-
urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu, sau că prezintă o 
încălcare gravă a normelor respective, ele 
notifică fără întârziere autoritățile 
competente ale statului membru de 
expediere și pe cele ale oricărui alt stat 
membru implicat, pentru a le permite să 
efectueze investigațiile corespunzătoare.

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 917
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Celelalte state membre implicate , 
astfel cum se prevede la alineatul (1), în 
cazul încălcării Regulamentului (CE) 
nr. 1/2005 privind protecția animalelor în 
timpul transportului, sunt:

(a) statul care a acordat transportatorului 
autorizația;

(b) în cazul în care nerespectarea 
cerințelor regulamentului se datorează 
unei defecțiuni a mijlocului de transport, 
statul care a acordat certificatul de 
autorizare pentru mijlocul de transport;

(c) în cazul în care conducătorul este 
vinovat de nerespectarea cerințelor 
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regulamentului, cel care a eliberat 
certificatul de competență profesională al 
conducătorului.

Or. en

Justificare

Regulamentul 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului prevede care sunt 
statele membre care trebuie informate în cazul unei încălcări. Propunerea de regulament 
privind controalele oficiale abrogă această dispoziție a Regulamentului 1/2005.  Prin 
urmare, ea ar trebui să fie inclusă în propunerea de regulament privind controalele oficiale, 
întrucât sintagma „orice alt stat membru implicat” este generală și se pretează la diferite 
interpretări.

Amendamentul 918
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 104 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) informează toate părțile interesate 
relevante, potrivit planurilor naționale 
pentru situații de urgență în materie de 
siguranță alimentară.

Or. en

Amendamentul 919
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 105

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 105 eliminat

Asistență din partea unor țări terțe

(1) În cazul în care autoritățile 
competente primesc din partea unei țări 
terțe informații care indică o situație de 
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neconformitate sau un risc pentru 
sănătatea umană, animală sau a 
plantelor, pentru bunăstarea animalelor 
sau, în cazul OMG-urilor și al produselor 
de protecție a plantelor, pentru mediu, 
autoritățile competente:

(a) transmit neîntârziat aceste informații 
autorităților competente din celelalte state 
membre implicate;

(b) în cazul în care informațiile au sau pot 
avea relevanță la nivelul Uniunii, le 
transmit fără întârziere Comisiei.

(2) Țării terțe menționate la alineatul (1) i 
se pot transmite informații obținute prin 
intermediul controalelor oficiale și al 
investigațiilor efectuate în conformitate 
cu prezentul regulament, cu condiția ca:

(a) autoritățile competente care au 
furnizat informațiile să consimtă la 
transmiterea acestora;

(b) țara terță să își fi luat angajamentul de 
a oferi asistența necesară strângerii de 
dovezi privind practicile care sunt sau par 
a fi neconforme cu normele Uniunii sau 
care prezintă un risc pentru oameni, 
animale, plante sau mediu;

(c) să se respecte normele relevante, 
naționale și ale Uniunii, aplicabile în 
cazul transmiterii către țările terțe a unor 
date cu caracter personal.

Or. es

Justificare

În conformitate cu alte amendamente, în sensul că exporturile nu trebuie să facă parte din 
domeniul de aplicare a prezentului regulament.

Amendamentul 920
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care autoritățile competente 
primesc din partea unei țări terțe informații 
care indică o situație de neconformitate sau 
un risc pentru sănătatea umană, animală 
sau a plantelor, pentru bunăstarea 
animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al 
produselor de protecție a plantelor, pentru 
mediu, autoritățile competente:

(1) În cazul în care autoritățile competente 
primesc din partea unei țări terțe informații 
care indică o situație de neconformitate sau 
un risc pentru sănătatea umană sau
animală, pentru bunăstarea animalelor sau 
pentru mediu, autoritățile competente:

Or. en

Amendamentul 921
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) țara terță să își fi luat angajamentul de a 
oferi asistența necesară strângerii de dovezi 
privind practicile care sunt sau par a fi 
neconforme cu normele Uniunii sau care 
prezintă un risc pentru oameni, animale, 
plante sau mediu;

(b) țara terță să își fi luat angajamentul de a 
oferi asistența necesară strângerii de dovezi 
privind practicile care sunt sau par a fi 
neconforme cu normele Uniunii sau care 
prezintă un risc pentru oameni sau
animale;

Or. de

Amendamentul 922
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) țara terță să își fi luat angajamentul de a 
oferi asistența necesară strângerii de dovezi 

(b) țara terță să își fi luat angajamentul de a 
oferi asistența necesară strângerii de dovezi 
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privind practicile care sunt sau par a fi 
neconforme cu normele Uniunii sau care 
prezintă un risc pentru oameni, animale, 
plante sau mediu;

privind practicile care sunt sau par a fi 
neconforme cu normele Uniunii sau care 
prezintă un risc pentru oameni, animale sau 
mediu;

Or. en

Amendamentul 923
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 105 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) țara terță să își fi luat angajamentul de a 
oferi asistența necesară strângerii de dovezi 
privind practicile care sunt sau par a fi 
neconforme cu normele Uniunii sau care 
prezintă un risc pentru oameni, animale, 
plante sau mediu;

(b) țara terță să își fi luat angajamentul de a 
oferi asistența necesară strângerii de dovezi 
privind practicile care sunt sau par a fi 
neconforme cu normele Uniunii sau care 
prezintă un risc pentru oameni, animale sau 
mediu;

Or. de

Amendamentul 924
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 106 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 
pentru a stabili norme de realizare a unui 
schimb rapid de informații în cazurile 
menționate la alineatul (1).

(3) Comisia poate stabili, prin acte de 
punere în aplicare, norme privind 
efectuarea auditurilor prevăzute la 
alineatul (1).

Or. es

Justificare

Normele privind schimbul rapid de informații, menționate la articolul 106 trebuie hotărâte 
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prin acte de punere în aplicare, ca temei juridic adecvat armonizării, și nu prin acte delegate.

Amendamentul 925
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente efectuează 
controalele oficiale în temeiul prezentului 
regulament pe baza unui plan de control 
național multianual, care se elaborează și 
se aplică în mod coordonat pe teritoriul 
acestora.

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente efectuează 
controalele oficiale în temeiul prezentului 
regulament pe baza unor planuri de 
control naționale multianuale, care se 
elaborează și se aplică în mod coordonat pe 
teritoriul acestora.

Or. en

Amendamentul 926
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 927
Martina Anderson



PE526.079v03-00 44/121 AM\1015542RO.doc

RO

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) coordonarea elaborării planului 
menționat la alineatul (1) de către toate 
autoritățile competente însărcinate cu 
controalele oficiale;

(a) coordonarea elaborării planurilor 
menționate la alineatul (1) de către toate 
autoritățile competente însărcinate cu 
controalele oficiale;

Or. en

Amendamentul 928
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) asigurarea faptului că aceste planuri 
sunt coerente și se aplică în mod 
consecvent.

Or. en

Amendamentul 929
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 107 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Amendamentul 930
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 931
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 108 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) obiectivele strategice ale planului de 
control național multianual și modul în 
care aceste obiective se reflectă în 
stabilirea priorităților în ceea ce privește 
controalele oficiale și modul de alocare a 
resurselor;

(a) obiectivele strategice ale planurilor de 
control naționale multianuale și modul în 
care aceste obiective se reflectă în 
stabilirea priorităților în ceea ce privește 
controalele oficiale și modul de alocare a 
resurselor;

Or. en

Amendamentul 932
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 109 – alineatul 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că planul de 
control național multianual prevăzut la 
articolul 107 alineatul (1) este pus la 
dispoziția publicului, cu excepția acelor 
părți a căror dezvăluire ar putea submina 
eficacitatea controalelor oficiale.

(1) Statele membre se asigură că planurile
de control naționale multianuale
prevăzute la articolul 107 alineatul (1) sunt 
puse la dispoziția publicului, cu excepția 
acelor părți a căror dezvăluire ar putea 
submina eficacitatea controalelor oficiale.

Or. en

Amendamentul 933
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 109 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Aceste planuri pot fi elaborate după 
consultarea operatorilor competenți, în 
vederea asigurării unei abordări bazate pe 
riscuri în ceea ce privește controalele 
oficiale.

Or. en

Amendamentul 934
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 109 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Planul de control național multianual
se actualizează ori de câte ori este necesară 
ajustarea sa în funcție de normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) și se 
revizuiește cu regularitate pentru a lua în 
considerare cel puțin următorii factori:

(2) Planurile de control naționale 
multianuale se actualizează ori de câte ori 
este necesară ajustarea lor în funcție de 
normele menționate la articolul 1 
alineatul (2) și se revizuiesc cu regularitate 
pentru a lua în considerare cel puțin 
următorii factori:
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Or. en

Amendamentul 935
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 109 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) apariția unor noi boli, unor noi 
organisme dăunătoare plantelor sau a 
altor riscuri pentru sănătatea umană,
animală sau a plantelor, pentru bunăstarea 
animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al 
produselor de protecție a plantelor, pentru 
mediu;

(a) apariția unor noi boli sau a altor riscuri 
pentru sănătatea umană sau animală, 
pentru bunăstarea animalelor sau pentru 
mediu;

Or. en

Amendamentul 936
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 109 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) apariția unor noi boli, unor noi 
organisme dăunătoare plantelor sau a 
altor riscuri pentru sănătatea umană, 
animală sau a plantelor, pentru bunăstarea 
animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al 
produselor de protecție a plantelor, pentru 
mediu;

(a) apariția unor noi boli sau a altor riscuri 
pentru sănătatea umană sau animală, 
pentru bunăstarea animalelor sau, în cazul 
OMG-urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu;

Or. de

Amendamentul 937
Martina Anderson
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Propunere de regulament
Articolul 109 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) La cerere, statele membre transmit 
Comisiei versiunea actualizată a planului 
lor de control național multianual.

(3) La cerere, statele membre transmit 
Comisiei versiunea actualizată a planurilor 
lor de control naționale multianuale.

Or. en

Amendamentul 938
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 110

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 110 eliminat

Competențe delegate pentru planurile de 
control naționale multianuale.

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

Aceste acte delegate instituie norme 
privind:

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

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

(c) procedurile de maximizare a 
eficacității controalelor oficiale;

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

Or. es
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Justificare

Criteriile de risc, procedurile și prioritățile ar trebui stabilite de către statele membre, motiv 
pentru care se propune eliminarea acestui articol.

Amendamentul 939
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 111 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 940
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 111 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) organizarea și punerea în aplicare a 
unor planuri de control coordonate cu 
durată limitată în unul dintre domeniile 
reglementate prin normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2);

(a) elaborarea, organizarea și punerea în 
aplicare a unor planuri de control 
coordonate cu durată limitată în unul dintre 
domeniile reglementate prin normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2);
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Or. en

Amendamentul 941
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 111 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) organizarea unor activități ad hoc de 
culegere de date și informații referitoare la 
aplicarea unui set specific de norme 
menționate la articolul 1 alineatul (2) sau
la prevalența anumitor pericole.

(b) organizarea unor activități ad hoc de 
culegere de date și informații referitoare la 
prevalența anumitor pericole.

Or. es

Justificare

Se subînțelege, fiind stipulat la alineatul (1), că datele și informațiile culese vor fi legate de 
normele prevăzute la articolul 1 alineatul (2).

Amendamentul 942
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 111 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) rolul părților interesate în 
dezvoltarea și în punerea în aplicare a 
planurilor coordonate de control.

Or. en

Amendamentul 943
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 111 – paragraful 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 944
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Fiecare stat membru transmite Comisiei 
la fiecare doi ani de la intrarea în vigoare 
a prezentului regulament, până la 
30 iunie, un raport care precizează:

Or. en

Justificare

Depunerea anuală a unui astfel de raport ar reprezenta o sarcină excesivă. Dacă raportul se 
depune la fiecare doi ani, cerințele de raportare ar fi îndeplinite în continuare în mod 
corespunzător, fără ca acest lucru să constituie o sarcină inutilă pentru statele membre.

Amendamentul 945
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 1 – litera a
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice modificări aduse planului de 
control național multianual pentru a lua în 
considerare factorii menționați la articolul 
109 alineatul (2);

(a) toate modificările aduse planurilor de 
control naționale multianuale pentru a ține 
seama de factorii menționați la 
articolul 109 alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 946
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) rezultatele controalelor oficiale 
efectuate în anul precedent în cadrul 
planului de control național multianual;

(b) rezultatele controalelor oficiale 
efectuate în anul precedent în cadrul 
planurilor de control naționale 
multianuale;

Or. en

Amendamentul 947
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) tipul și numărul cazurilor de 
neconformitate cu normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2) detectate de 
autoritățile competente în anul precedent;

(c) tipul și numărul cazurilor de 
neconformitate cu normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2) detectate de 
autoritățile competente în anul precedent, 
stabilite pentru fiecare sector și descrise 
cu suficiente detalii;

Or. en
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Amendamentul 948
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) măsurile luate pentru asigurarea 
eficacității funcționării planului de control 
național multianual, inclusiv acțiunile de 
asigurare a respectării legislației și 
rezultatele acestor măsuri.

(d) măsurile luate pentru asigurarea 
eficacității funcționării planurilor de 
control naționale multianuale, inclusiv 
acțiunile de asigurare a respectării 
legislației și rezultatele acestor măsuri.

Or. en

Amendamentul 949
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 112 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) informațiile cu privire la aplicarea 
taxelor menționate la articolul 83 
alineatul (2) privind transparența.

Or. it

Justificare

O monitorizare continuă a transparenței cu privire la taxele aplicate de statele membre va fi 
fundamentală pentru crearea unui sistem care să nu denatureze concurența în cadrul Uniunii 
Europene.

Amendamentul 950
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia pune la dispoziția publicului 
un raport anual privind efectuarea 
controalelor oficiale în statele membre, 
luând în considerare:

(1) La fiecare doi ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, până la 
31 decembrie, Comisia pune la dispoziția 
publicului un raport anual privind 
efectuarea controalelor oficiale în statele 
membre, luând în considerare:

Or. en

Amendamentul 951
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 1 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) rapoartele anuale prezentate de către 
statele membre în temeiul articolului 112;

(a) rapoartele anuale prezentate de către 
statele membre în temeiul articolului 112, 
inclusiv informațiile aferente aplicării 
taxelor menționate la articolul 83 
alineatul (2) privind transparența;

Or. it

Justificare

O monitorizare continuă a transparenței cu privire la taxele aplicate de statele membre va fi 
fundamentală pentru crearea unui sistem care să nu denatureze concurența în cadrul Uniunii 
Europene.

Amendamentul 952
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 113 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Raportul anual prevăzut la alineatul (1) (2) Raportul anual prevăzut la alineatul (1) 
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poate include, după caz, recomandări 
privind îmbunătățirile care se pot aduce 
sistemelor de control oficial ale statelor 
membre și controalelor oficiale specifice 
anumitor domenii.

include recomandări privind îmbunătățirile 
care se pot aduce sistemelor de control 
oficial ale statelor membre și controalelor 
oficiale specifice anumitor domenii.

Or. en

Amendamentul 953
Eric Andrieu

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Controalele prevăzute la alineatul (1) se 
organizează în cooperare cu autoritățile 
competente ale statelor membre și se 
efectuează cu regularitate.

(2) Controalele prevăzute la alineatul (1) se 
organizează în cooperare cu autoritățile 
competente ale statelor membre și se 
efectuează cu regularitate. Frecvența și 
numărul acestor controale depind de 
măsurile de reglementare referitoare la 
controale și, după caz, de acreditarea 
autorităților competente în conformitate 
cu standardele internaționale.

Or. fr

Justificare

Anumite puncte ale prezentului regulament prezintă asemănări cu cerințele standardului 
ISO/IEC 17020 sau 17065 (de exemplu, standardul european EN 45011). Este necesar să se 
valorifice măsurile luate de serviciile de control pe baza standardelor internaționale și, în 
general, pe baza măsurilor de reglementare referitoare la controale, precum și să se reducă, 
prin urmare, presiunea controalelor efectuate de Comisie (Oficiul Alimentar și Veterinar) 
asupra statelor membre.

Amendamentul 954
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 115 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Controalele prevăzute la alineatul (1) 
pot include verificări la fața locului. 
Experții Comisiei pot însoți personalul din 
cadrul autorităților competente care 
efectuează controale oficiale.

(3) Controalele prevăzute la alineatul (1) 
pot include verificări la fața locului. 
Experții Comisiei pot însoți personalul din 
cadrul autorităților competente care 
efectuează controale oficiale, sub rezerva 
acordului autorităților naționale 
responsabile.

Or. de

Amendamentul 955
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 116 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După caz, Comisia poate recomanda, 
în cadrul rapoartelor sale finale prevăzute 
la alineatul (1), măsuri corective sau 
preventive prin care statele membre să 
abordeze deficiențele specifice sau 
sistemice identificate de experții ei în 
timpul controalelor efectuate în 
conformitate cu articolul 115 alineatul (1).

(2) Comisia recomandă, în cadrul 
rapoartelor sale finale prevăzute la 
alineatul (1), măsuri corective sau 
preventive prin care statele membre să 
abordeze deficiențele specifice sau 
sistemice identificate de experții ei în 
timpul controalelor efectuate în 
conformitate cu articolul 115 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 956
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 116 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) După caz, Comisia poate recomanda, în 
cadrul rapoartelor sale finale prevăzute la 
alineatul (1), măsuri corective sau 

(2) După caz, Comisia poate recomanda, în 
cadrul rapoartelor sale finale prevăzute la 
alineatul (1), măsuri corective sau 
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preventive prin care statele membre să 
abordeze deficiențele specifice sau 
sistemice identificate de experții ei în 
timpul controalelor efectuate în 
conformitate cu articolul 115 alineatul (1).

preventive prin care statele membre să 
abordeze deficiențele specifice sau 
sistemice identificate de experții ei în 
timpul controalelor efectuate în 
conformitate cu articolul 115 alineatul (1). 
Aceste recomandări nu sunt obligatorii 
din punct de vedere juridic.

Or. de

Justificare

Ar trebui să se precizeze în mod clar faptul că recomandările nu pot constitui baza unor 
dispoziții cu caracter normativ.

Amendamentul 957
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 117 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 958
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 118 – paragraful 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

Este necesar să se specifice tipul de ajutor oferit de către statele membre, acesta limitându-se 
la asistență tehnică. De asemenea, formularea ar trebui să țină cont de anumite circumstanțe, 
care trebuie adaptate la situațiile existente.

Amendamentul 959
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 119 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Experții Comisiei pot efectua controale 
în țări terțe în vederea:

(1) Experții Comisiei efectuează controale 
în țări terțe cu regularitate, cu aceeași 
frecvență care este prevăzută pentru 
efectuarea controalelor Comisiei în statele 
membre, în vederea:

Or. en

Amendamentul 960
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 119 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) verificării conformității sau a (a) verificării conformității legislației și a 
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echivalenței legislației și a sistemelor din 
țările terțe, inclusiv a certificării oficiale și 
a emiterii de certificate oficiale, etichete 
oficiale, mărci și alte atestate oficiale, cu 
cerințele stabilite în normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2);

sistemelor din țările terțe, inclusiv a 
certificării oficiale și a emiterii de 
certificate oficiale, etichete oficiale, mărci 
și alte atestate oficiale, cu cerințele stabilite 
în normele menționate la articolul 1 
alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 961
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 119 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) verificării capacității sistemului de 
control al țării terțe de a asigura
conformitatea transporturilor de animale și 
mărfuri exportate în Uniune cu cerințele 
relevante stabilite în normele la care se 
face referire în articolul 1 alineatul (2) sau 
cu cerințe recunoscute a fi cel puțin 
echivalente acestora;

(b) verificării faptului că sistemul de 
control al țării terțe asigură conformitatea 
transporturilor de animale și mărfuri 
exportate în Uniune cu cerințele relevante 
stabilite în normele la care se face referire 
în articolul 1 alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 962
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 119 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) după caz, situația în materie de sănătate 
animală, zoonoze și sănătate a plantelor, 
precum și procedurile de notificare a 
Comisiei și a organismelor internaționale 
relevante cu privire la focarele epidemice 
de boli ale animalelor și de organisme 

(f) după caz, situația în materie de sănătate 
animală, zoonoze, precum și procedurile de 
notificare a Comisiei și a organismelor 
internaționale relevante cu privire la 
focarele epidemice de boli ale animalelor;
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dăunătoare plantelor;

Or. en

Amendamentul 963
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 119 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) după caz, situația în materie de sănătate 
animală, zoonoze și sănătate a plantelor, 
precum și procedurile de notificare a 
Comisiei și a organismelor internaționale 
relevante cu privire la focarele epidemice 
de boli ale animalelor și de organisme 
dăunătoare plantelor;

(f) după caz, situația în materie de sănătate 
animală și zoonoze, precum și procedurile 
de notificare a Comisiei și a organismelor 
internaționale relevante cu privire la 
focarele epidemice de boli ale animalelor;

Or. es

Justificare

În conformitate cu domeniul de aplicare propus pentru prezentul regulament.

Amendamentul 964
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 119 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) după caz, situația în materie de sănătate 
animală, zoonoze și sănătate a plantelor,
precum și procedurile de notificare a 
Comisiei și a organismelor internaționale 
relevante cu privire la focarele epidemice 
de boli ale animalelor și de organisme 
dăunătoare plantelor;

(f) după caz, situația în materie de sănătate 
animală și zoonoze precum și procedurile 
de notificare a Comisiei și a organismelor 
internaționale relevante cu privire la 
focarele epidemice de boli ale animalelor;

Or. de
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Amendamentul 965
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 119 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) amploarea și modul de desfășurare a 
controalelor oficiale efectuate asupra 
animalelor, plantelor și produselor derivate 
din acestea care provin din alte țări terțe;

(g) amploarea și modul de desfășurare a 
controalelor oficiale efectuate asupra 
animalelor și produselor derivate din 
acestea care provin din alte țări terțe;

Or. de

Justificare

Ca urmare a eliminării normelor sectoriale privind sănătatea plantelor, materialul de 
reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor, extinderea domeniului de 
aplicare a acestui regulament este inutilă.

Amendamentul 966
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 119 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) amploarea și modul de desfășurare a 
controalelor oficiale efectuate asupra 
animalelor, plantelor și produselor derivate 
din acestea care provin din alte țări terțe;

(g) amploarea și modul de desfășurare a 
controalelor oficiale efectuate asupra 
animalelor și produselor derivate din 
acestea care provin din alte țări terțe;

Or. en

Amendamentul 967
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 119 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) asigurările pe care le poate oferi țara 
terță cu privire la conformitatea sau 
echivalența cu cerințele prevăzute în 
normele la care se face referire la articolul 
1 alineatul (2).

(h) asigurările pe care le poate oferi țara 
terță cu privire la conformitatea cu 
cerințele prevăzute în normele la care se 
face referire la articolul 1 alineatul (2).

Or. en

Amendamentul 968
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 120 – paragraful 1 – litera g – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) Organizația Europeană și 
Mediteraneană pentru Protecția 
Plantelor;

eliminat

Or. de

Justificare

Ca urmare a eliminării normelor sectoriale privind sănătatea plantelor, materialul de 
reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor, extinderea domeniului de 
aplicare a acestui regulament este inutilă.

Amendamentul 969
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 120 – paragraful 1 – litera g – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) Organizația Europeană și 
Mediteraneană pentru Protecția 

eliminat
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Plantelor;

Or. en

Amendamentul 970
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 120 – paragraful 1 – litera g – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) Organizația Europeană și 
Mediteraneană pentru Protecția 
Plantelor;

eliminat

Or. de

Amendamentul 971
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 120 – paragraful 1 – litera g – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) secretariatul Convenției internaționale 
pentru protecția plantelor;

eliminat

Or. de

Justificare

Ca urmare a eliminării normelor sectoriale privind sănătatea plantelor, materialul de 
reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor, extinderea domeniului de 
aplicare a acestui regulament este inutilă.

Amendamentul 972
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 120 – paragraful 1 – litera g – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) secretariatul Convenției internaționale 
pentru protecția plantelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 973
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 120 – paragraful 1 – litera g – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) secretariatul Convenției internaționale 
pentru protecția plantelor;

eliminat

Or. de

Amendamentul 974
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 120 – paragraful 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) probabilitatea unor practici 
frauduloase care ar putea înșela 
așteptările consumatorilor în ceea ce 
privește natura, calitatea și compoziția 
alimentelor și a produselor;

Or. en

Amendamentul 975
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
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Propunere de regulament
Articolul 123

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 123 eliminat

Controalele efectuate de țările terțe în 
statele membre

(1) Statele membre informează Comisia 
cu privire la:

(a) controalele pe care autoritățile 
competente ale țărilor terțe planifică să le 
efectueze pe teritoriul lor;

(b) calendarul și obiectul acestor 
controale.

(1)

Experții Comisiei pot participa la 
controalele menționate la alineatul (1), la 
cererea oricăreia dintre următoarele:

(a) autoritățile competente ale statelor 
membre în care se efectuează aceste 
controale; sau

(b) autoritățile competente ale țării terțe 
care efectuează controalele.

Participarea experților Comisiei, 
calendarul final și obiectul controalelor 
menționate la alineatul (1) se organizează 
printr-o strânsă cooperare între Comisie 
și autoritățile competente ale statului 
membru în care se efectuează aceste 
controale.

(3) Participarea experților Comisiei la 
controalele menționate la alineatul (1) are 
drept scop în special:

(a) să ofere consiliere privind normele la 
care se face referire la articolul 1 
alineatul (2);

(b) să ofere informații și date disponibile 
la nivelul Uniunii care pot fi utile pentru 
controlul efectuat de autoritățile 
competente din țara terță;
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(c) să asigure uniformitatea controalelor 
efectuate de către autoritățile competente 
ale țărilor terțe.

Or. es

Justificare

Exporturile ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare a prezentului regulament și să 
fie reglementate de către fiecare stat membru în parte. Statele membre au obligația de a 
informa Comisia cu privire la controalele efectuate de țări terțe pe teritoriul lor, iar Comisia 
ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la aceste vizite de inspecție. Este problematică 
integrarea acestor dispoziții în actualul sistem de negocieri bilaterale privind exporturile 
între un stat membru și o țară terță.

Amendamentul 976
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 124 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia solicită țărilor terțe care 
intenționează să exporte animale și mărfuri 
în Uniune să furnizeze următoarele 
informații, exacte și actualizate, cu privire 
la modul general de organizare și 
gestionare a sistemelor de control sanitar și 
fitosanitar de pe teritoriul acestora:

(1) Comisia solicită țărilor terțe care 
intenționează să exporte animale și mărfuri 
în Uniune să furnizeze următoarele 
informații, exacte și actualizate, cu privire 
la modul general de organizare și 
gestionare a sistemelor de control sanitar 
de pe teritoriul acestora:

(În cazul în care amendamentul este 
adoptat, modificarea se aplică întregului 
articol.)

Or. de

Justificare

Ca urmare a eliminării normelor sectoriale privind sănătatea plantelor, materialul de 
reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor, extinderea domeniului de 
aplicare a acestui regulament este inutilă.



AM\1015542RO.doc 67/121 PE526.079v03-00

RO

Amendamentul 977
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 124 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia solicită țărilor terțe care 
intenționează să exporte animale și mărfuri 
în Uniune să furnizeze următoarele 
informații, exacte și actualizate, cu privire 
la modul general de organizare și 
gestionare a sistemelor de control sanitar și 
fitosanitar de pe teritoriul acestora:

(1) Comisia solicită țărilor terțe care 
intenționează să exporte animale și mărfuri 
în Uniune să furnizeze următoarele 
informații, exacte și actualizate, cu privire 
la modul general de organizare și 
gestionare a sistemelor de control sanitar 
de pe teritoriul acestora:

Or. en

Amendamentul 978
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 124 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia solicită țărilor terțe care 
intenționează să exporte animale și mărfuri 
în Uniune să furnizeze următoarele 
informații, exacte și actualizate, cu privire 
la modul general de organizare și 
gestionare a sistemelor de control sanitar și 
fitosanitar de pe teritoriul acestora:

(1) Comisia solicită țărilor terțe care 
intenționează să exporte animale și mărfuri 
în Uniune să furnizeze următoarele 
informații, exacte și actualizate, cu privire 
la modul general de organizare și 
gestionare a sistemelor de control sanitar 
de pe teritoriul acestora:

Or. de

Amendamentul 979
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 124 – alineatul 1 – litera a



PE526.079v03-00 68/121 AM\1015542RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice reglementări sanitare sau 
fitosanitare adoptate sau propuse pe 
teritoriul lor;

(a) orice reglementare sanitară adoptată
sau propusă pe teritoriul lor;

Or. en

Amendamentul 980
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 124 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) orice reglementări sanitare sau 
fitosanitare adoptate sau propuse pe 
teritoriul lor;

(a) orice reglementare sanitară adoptată
sau propusă pe teritoriul lor;

Or. de

Amendamentul 981
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 124 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) procedurile de evaluare a riscului și 
factorii care s-au luat în considerare pentru 
evaluarea riscurilor și pentru stabilirea 
nivelului adecvat de protecție sanitară sau 
fitosanitară;

(b) procedurile de evaluare a riscului și 
factorii care s-au luat în considerare pentru 
evaluarea riscurilor și pentru stabilirea 
nivelului adecvat de protecție sanitară;

Or. en

Amendamentul 982
Ewald Stadler
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Propunere de regulament
Articolul 124 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) procedurile de evaluare a riscului și 
factorii care s-au luat în considerare pentru 
evaluarea riscurilor și pentru stabilirea 
nivelului adecvat de protecție sanitară sau 
fitosanitară;

(b) procedurile de evaluare a riscului și 
factorii care s-au luat în considerare pentru 
evaluarea riscurilor și pentru stabilirea 
nivelului adecvat de protecție sanitară;

Or. de

Amendamentul 983
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 124 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dacă este relevant, rezultatele 
controalelor oficiale efectuate asupra 
animalelor și mărfurilor destinate a fi 
exportate în Uniune;

(f) dacă există, rezultatele controalelor 
oficiale efectuate asupra animalelor și 
mărfurilor destinate a fi exportate în 
Uniune;

Or. en

Amendamentul 984
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 124 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă este relevant, informații cu privire 
la modificările aduse structurii și modului 
de funcționare a sistemelor de control 
adoptate în vederea îndeplinirii cerințelor 
sanitare sau fitosanitare ale Uniunii sau a 

(g) dacă este relevant, informații cu privire 
la modificările aduse structurii și modului 
de funcționare a sistemelor de control 
adoptate în vederea îndeplinirii cerințelor 
sanitare ale Uniunii sau a recomandărilor 
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recomandărilor menționate la articolul 121 
al doilea paragraf.

menționate la articolul 121 al doilea 
paragraf.

Or. en

Amendamentul 985
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 124 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) dacă este relevant, informații cu privire 
la modificările aduse structurii și modului 
de funcționare a sistemelor de control 
adoptate în vederea îndeplinirii cerințelor 
sanitare sau fitosanitare ale Uniunii sau a 
recomandărilor menționate la articolul 121 
al doilea paragraf.

(g) dacă este relevant, informații cu privire 
la modificările aduse structurii și modului 
de funcționare a sistemelor de control 
adoptate în vederea îndeplinirii cerințelor 
sanitare ale Uniunii sau a recomandărilor 
menționate la articolul 121 al doilea 
paragraf.

Or. de

Amendamentul 986
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 125 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comisia este abilitată să adopte acte
delegate în conformitate cu articolul 139 cu 
privire la condițiile care trebuie respectate 
de către animalele și mărfurile care intră în 
Uniune din țări terțe, în cazul în care 
acestea sunt necesare în vederea asigurării 
conformității animalelor și a mărfurilor cu 
cerințele relevante stabilite prin normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2), cu 
excepția literelor (d), (e), (g) și (h) de la 
articolul 1 alineatul (2), și a articolului 6 
din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 sau 

(1) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 cu 
privire la condițiile care trebuie respectate 
de către animalele și mărfurile care intră în 
Uniune din țări terțe, în cazul în care 
acestea sunt necesare în vederea asigurării 
conformității animalelor și a mărfurilor cu 
cerințele relevante stabilite prin normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2), cu 
excepția literelor (d), (e), (g) și (h) de la 
articolul 1 alineatul (2), și a articolului 6 
din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.



AM\1015542RO.doc 71/121 PE526.079v03-00

RO

cu cerințe recunoscute a fi cel puțin 
echivalente.

Or. en

Amendamentul 987
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 125 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) cerința ca transporturile de anumite 
animale și mărfuri din țările terțe să fie 
expediate, respectiv obținute sau preparate, 
din/în unități care respectă cerințele 
relevante menționate la alineatul (1) sau 
cerințe recunoscute a fi cel puțin 
echivalente;

(b) cerința ca transporturile de anumite 
animale și mărfuri din țările terțe să fie 
expediate, respectiv obținute sau preparate, 
din/în unități care respectă cerințele 
relevante menționate la alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 988
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 125 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) cerința ca transporturile de anumite 
animale și mărfuri să fie însoțite de un 
certificat oficial, un atestat oficial sau de 
orice altă dovadă care să ateste 
conformitatea transportului cu cerințele 
relevante prevăzute la alineatul (1) sau cu 
cerințe recunoscute a fi cel puțin 
echivalente;

(c) cerința ca transporturile de anumite 
animale și mărfuri să fie însoțite de un 
certificat oficial, un atestat oficial sau de 
orice altă dovadă care să ateste 
conformitatea transportului cu cerințele 
relevante prevăzute la alineatul (1);

Or. en
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Amendamentul 989
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 125 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) orice altă cerință necesară în vederea 
asigurării faptului că animalele și mărfurile 
oferă un nivel de protecție a sănătății și, 
în cazul OMG-urilor și al produselor de 
protecție a plantelor, un nivel de protecție 
a mediului, echivalent celui asigurat prin
cerințele menționate la alineatul (1).

(e) orice altă cerință necesară în vederea 
asigurării faptului că animalele și mărfurile 
respectă cerințele menționate la 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 990
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 126 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia aprobă, prin acte de punere în 
aplicare, cererea transmisă în acest scop de 
către țara terță în cauză, însoțită de dovezi 
și garanții adecvate care atestă 
conformitatea animalelor și a mărfurilor 
implicate din țara terță respectivă cu 
cerințele relevante menționate la articolul 
125 alineatul (1) sau cu cerințe echivalente 
acestora. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă și actualizează în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la face referire articolul 141 
alineatul (2).

(2) Comisia aprobă, prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 139, cererea 
transmisă în acest scop de către țara terță în 
cauză, însoțită de dovezi și garanții 
adecvate care atestă conformitatea 
animalelor și a mărfurilor implicate din 
țara terță respectivă cu cerințele relevante 
menționate la articolul 125 alineatul (1) sau 
cu cerințe echivalente acestora.

Or. en
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Amendamentul 991
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 126 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) desfășurarea de către autoritățile 
competente din țara terță a unor controale 
oficiale adecvate și a altor activități în 
vederea stabilirii prezenței eventualelor 
pericole pentru sănătatea umană, animală 
sau a plantelor, pentru bunăstarea 
animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al 
produselor de protecție a plantelor, pentru 
mediu;

(c) desfășurarea de către autoritățile 
competente din țara terță a unor controale 
oficiale adecvate și a altor activități în 
vederea stabilirii prezenței eventualelor 
pericole pentru sănătatea umană sau
animală, pentru bunăstarea animalelor sau 
pentru mediu;

Or. en

Amendamentul 992
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 126 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) desfășurarea de către autoritățile 
competente din țara terță a unor controale 
oficiale adecvate și a altor activități în 
vederea stabilirii prezenței eventualelor 
pericole pentru sănătatea umană, animală 
sau a plantelor, pentru bunăstarea 
animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al 
produselor de protecție a plantelor, pentru 
mediu;

(c) desfășurarea de către autoritățile 
competente din țara terță a unor controale 
oficiale adecvate și a altor activități în 
vederea stabilirii prezenței eventualelor 
pericole pentru sănătatea umană sau
animală, pentru bunăstarea animalelor sau, 
în cazul OMG-urilor și al produselor de 
protecție a plantelor, pentru mediu;

Or. de
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Amendamentul 993
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 126 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) periodicitatea și rapiditatea furnizării de 
către țara terță a informațiilor cu privire la 
prezența pericolelor pentru sănătatea 
umană, animală sau a plantelor, pentru 
bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-
urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu;

(d) periodicitatea și rapiditatea furnizării de 
către țara terță a informațiilor cu privire la 
prezența pericolelor pentru sănătatea 
umană sau animală, pentru bunăstarea 
animalelor sau pentru mediu;

Or. en

Amendamentul 994
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 126 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) periodicitatea și rapiditatea furnizării de 
către țara terță a informațiilor cu privire la 
prezența pericolelor pentru sănătatea 
umană, animală sau a plantelor, pentru 
bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-
urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu;

(d) periodicitatea și rapiditatea furnizării de 
către țara terță a informațiilor cu privire la 
prezența pericolelor pentru sănătatea 
umană sau animală, pentru bunăstarea 
animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al 
produselor de protecție a plantelor, pentru 
mediu;

Or. de

Amendamentul 995
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 126 – alineatul 3 – litera e – punctul i
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) conformitatea condițiilor aplicate 
unităților din care provin animalele sau 
mărfurile exportate în Uniune cu cerințe 
echivalente celor menționate la articolul 
125 alineatul (1);

(i) conformitatea condițiilor aplicate 
unităților din care provin animalele sau 
mărfurile exportate în Uniune cu cerințele
menționate la articolul 125 alineatul (1);

Or. en

Amendamentul 996
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 126 – alineatul 3 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) orice alte informații sau date privind 
capacitatea țării terțe de a se asigura că în 
Uniune intră numai animale sau mărfuri 
care oferă nivelul de protecție asigurat prin 
cerințele relevante menționate la articolul 
125 alineatul (1) sau un nivel echivalent.

(f) orice alte informații sau date privind 
capacitatea țării terțe de a se asigura că în 
Uniune intră numai animale sau mărfuri 
care oferă nivelul de protecție asigurat prin 
cerințele relevante menționate la 
articolul 125 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 997
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 127 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă, în alte cazuri decât cele 
menționate la articolul 53 din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002, la 
articolul 249 din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul Regulamentului 

(1) Dacă, în alte cazuri decât cele 
menționate la articolul 53 din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și la 
articolul 249 din Regulamentul (UE) 
nr. XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, 
vă rugăm să inserați numărul 
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privind sănătatea animalelor] și la articolul 
27 alineatul (1), articolul 29 alineatul (1), 
articolul 40 alineatul (2), articolul 41 
alineatul (2), articolul 47 alineatul (1), 
articolul 49 alineatul (2) și articolul 50 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul 
Regulamentului privind măsurile de 
protecție împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor], există dovezi care 
atestă că intrarea în Uniune a anumitor 
animale sau mărfuri care provin dintr-o 
țară terță, dintr-o regiune a acesteia sau 
dintr-un grup de țări terțe poate constitui un 
risc pentru sănătatea umană, animală sau a 
plantelor sau, în cazul OMG-urilor și al 
produselor de protecție a plantelor, pentru 
mediu, sau în cazul în care există dovezi 
privind o potențială neconformitate, gravă 
și de amploare, față de normele menționate 
la articolul 1 alineatul (2), Comisia adoptă, 
prin acte de punere în aplicare, măsurile 
necesare în vederea limitării acestor riscuri 
sau a eliminării neconformității 
identificate. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 141 alineatul (2).

Regulamentului privind sănătatea 
animalelor], există dovezi care atestă că 
intrarea în Uniune a anumitor animale sau 
mărfuri care provin dintr-o țară terță, dintr-
o regiune a acesteia sau dintr-un grup de 
țări terțe poate constitui un risc pentru 
sănătatea umană sau animală sau pentru 
mediu, sau în cazul în care există dovezi 
privind o potențială neconformitate, gravă 
și de amploare, față de normele menționate 
la articolul 1 alineatul (2), Comisia adoptă, 
prin acte delegate în conformitate cu 
articolul 139, măsurile necesare în vederea 
limitării acestor riscuri sau a eliminării 
neconformității identificate.

Or. en

Amendamentul 998
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 127 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Dacă, în alte cazuri decât cele 
menționate la articolul 53 din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002, la 
articolul 249 din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul Regulamentului 

(1) Dacă, în alte cazuri decât cele 
menționate la articolul 53 din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002, la 
articolul 249 din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul Regulamentului 
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privind sănătatea animalelor] și la articolul 
27 alineatul (1), articolul 29 alineatul (1), 
articolul 40 alineatul (2), articolul 41 
alineatul (2), articolul 47 alineatul (1), 
articolul 49 alineatul (2) și articolul 50 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul 
Regulamentului privind măsurile de 
protecție împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor], există dovezi care 
atestă că intrarea în Uniune a anumitor 
animale sau mărfuri care provin dintr-o 
țară terță, dintr-o regiune a acesteia sau 
dintr-un grup de țări terțe poate constitui un 
risc pentru sănătatea umană, animală sau a 
plantelor sau, în cazul OMG-urilor și al 
produselor de protecție a plantelor, pentru 
mediu, sau în cazul în care există dovezi 
privind o potențială neconformitate, gravă 
și de amploare, față de normele menționate 
la articolul 1 alineatul (2), Comisia adoptă, 
prin acte de punere în aplicare, măsurile 
necesare în vederea limitării acestor riscuri 
sau a eliminării neconformității 
identificate. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 141 alineatul (2).

privind sănătatea animalelor], există dovezi 
care atestă că intrarea în Uniune a anumitor 
animale sau mărfuri care provin dintr-o 
țară terță, dintr-o regiune a acesteia sau 
dintr-un grup de țări terțe poate constitui un 
risc pentru sănătatea umană sau animală 
sau, în cazul OMG-urilor și al produselor 
de protecție a plantelor, pentru mediu, sau 
în cazul în care există dovezi privind o 
potențială neconformitate, gravă și de 
amploare, față de normele menționate la 
articolul 1 alineatul (2), Comisia adoptă, 
prin acte de punere în aplicare, măsurile 
necesare în vederea limitării acestor riscuri 
sau a eliminării neconformității 
identificate. Respectivele acte de punere în 
aplicare se adoptă în conformitate cu 
procedura de examinare menționată la 
articolul 141 alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 999
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 127 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) cerința ca transporturile de animale și 
mărfuri dintre cele menționate la alineatul 
(1), originare sau expediate din anumite 
țări terțe sau regiuni ale acestora, să fie 
însoțite de un certificat oficial, de un 

(d) cerința ca transporturile de animale și 
mărfuri dintre cele menționate la 
alineatul (1), originare sau expediate din 
anumite țări terțe sau regiuni ale acestora, 
să fie însoțite de un certificat oficial, de un 
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atestat oficial sau de orice altă dovadă care 
să ateste conformitatea transportului cu 
cerințele prevăzute în normele la care se 
face referire la articolul 1 alineatul (2) sau 
cu cerințe recunoscute a fi cel puțin 
echivalente;

atestat oficial sau de orice altă dovadă care 
să ateste conformitatea transportului cu 
cerințele prevăzute în normele la care se 
face referire la articolul 1 alineatul (2);

Or. en

Amendamentul 1000
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 128

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 128 eliminat

Echivalență

(1) În domeniile reglementate prin 
normele menționate la articolul 1 
alineatul (2), cu excepția literelor (d), (e), 
(g) și (h) de la articolul 1 alineatul (2), 
Comisia poate recunoaște, prin acte de 
punere în aplicare, că măsurile aplicate 
într-o țară terță sau în regiuni ale acesteia 
sunt echivalente cerințelor prevăzute în 
normele respective, pe baza:

(a) examinării minuțioase a informațiilor 
și a datelor furnizate de către țara terță în 
cauză în conformitate cu articolul 124 
alineatul (1);

(b) după caz, a rezultatelor satisfăcătoare 
ale controlului efectuat în conformitate cu 
articolul 119 alineatul (1).

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

(2) Actele de punere în aplicare 
menționate la alineatul (1) stabilesc 
modalitățile de reglementare a intrării în 
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Uniune a animalelor și mărfurilor din 
țara terță sau regiunea respectivă și pot 
include:

(a) natura și conținutul certificatelor sau 
atestatelor oficiale care trebuie să 
însoțească animalele sau mărfurile;

(b) cerințe specifice aplicabile la intrarea 
animalelor sau a mărfurilor în Uniune și 
controalele oficiale care se efectuează la 
intrarea în Uniune;

(c) după caz, proceduri de întocmire și 
modificare a listelor cu regiunile sau 
unitățile din țara terță în cauză din care 
se permite intrarea animalelor și a 
mărfurilor în Uniune.

(3) În cazul în care oricare dintre 
condițiile de recunoaștere a echivalenței 
încetează să mai fie îndeplinită, Comisia 
abrogă fără întârziere, prin acte de 
punere în aplicare, actele de punere în 
aplicare prevăzute la alineatul (1).

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

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării. 
Considerentele ar trebui adaptate în 
consecință.)

Or. en

Justificare

Există pericolul ca produse din țările terțe să fie declarate „echivalente” fără ca ele să 
respecte în mod real dreptul UE, din punctul de vedere al multor persoane. Introducerea 
termenului în prezentul regulament ar deschide calea către posibilități incontrolabile de 
utilizare necorespunzătoare (de exemplu, în ceea ce privește tratarea carcaselor, utilizarea 
hormonilor în producția de carne etc.).

Amendamentul 1001
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo
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Propunere de regulament
Articolul 128 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 128a

Sprijinirea țărilor în curs de dezvoltare

(1) Pentru a se asigura că țările în curs de 
dezvoltare sunt în măsură să respecte 
dispozițiile prezentului regulament, se pot 
adopta și pune în aplicare măsuri, atâta 
timp cât ele au un impact demonstrabil, 
pentru a sprijini următoarele:

– îndeplinirea condițiilor de intrare a 
animalelor și mărfurilor în Uniune;

– elaborarea de orientări cu privire la 
organizarea controalelor oficiale privind 
produsele care urmează să fie exportate 
către Uniune;

– detașarea de experți din partea Uniunii 
Europene sau a statelor membre în țările 
în curs de dezvoltare care să ofere 
asistență cu privire la organizarea 
controalelor oficiale;

– participarea personalului de control din 
țările în curs de dezvoltare la programe 
sau cursuri de formare profesională.

(2) Comisia este împuternicită, în 
conformitate cu articolul 139, să adopte 
acte delegate de stabilire a dispozițiilor 
privind formele de sprijin pentru țările în 
curs de dezvoltare menționate la 
alineatul (1).

Or. de

Justificare

Pe baza dispozițiilor în vigoare, țările în curs de dezvoltare ar trebui să poată beneficia și în 
viitor de sprijin pentru consolidarea capacităților lor de control.
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Amendamentul 1002
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 129 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 1003
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 129 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia poate organiza aceste activități în 
cooperare cu statele membre.

Comisia organizează aceste activități în 
cooperare cu statele membre.

Or. es

Justificare

Este logic ca aceasta să nu fie o atribuție a Comisiei, ci o sarcină a Consiliului și a 
Parlamentului.
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Amendamentul 1004
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 130 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

Bazele de date existente ale statelor membre ar trebui să poată fi utilizate pentru transmiterea 
de date relevante.

Amendamentul 1005
Esther de Lange, Judith A. Merkies

Propunere de regulament
Articolul 130 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Amendamentul 1006
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 130 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

O serie de state membre au introdus deja sau au promis că vor introduce sisteme electronice 
pentru a contribui la reducerea sarcinilor administrative și pentru a îmbunătăți eficacitatea 
costurilor. Pentru a evita suprapuneri inutile, orice sistem viitor de gestionare a informației, 
creat de Comisie, ar trebui să ia în considerare toate sistemele existente și să fie compatibil 
cu acestea.

Amendamentul 1007
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 130 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru transmiterea de certificate 
electronice sau de alte documente 
electronice, Comisia și statele membre 
folosesc limbaje de programare, structuri 
de mesaje și protocoale de transmisie 
standardizate la nivel internațional, 
precum și metode de transmitere 
securizate.

Or. de



PE526.079v03-00 84/121 AM\1015542RO.doc

RO

Justificare

Interoperabilitatea sistemelor este o condiție sine qua non pentru funcționarea în ansamblu a 
sistemului computerizat de gestionare a informațiilor.

Amendamentul 1008
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 130 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) integrează pe deplin și furnizează 
actualizările necesare pentru sistemele 
computerizate existente gestionate de către 
Comisie și utilizate pentru schimbul rapid 
de date, informații și documente cu privire 
la riscurile pentru sănătatea umană, 
sănătatea și bunăstarea animalelor și 
sănătatea plantelor, instituite prin articolul 
50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, 
prin articolul 20 din Regulamentul (UE) 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul Regulamentului 
privind sănătatea animalelor] și prin 
articolul 97 din Regulamentul (UE) 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul prezentului 
regulament];

(b) integrează pe deplin și furnizează 
actualizările necesare pentru sistemele 
computerizate existente gestionate de către 
Comisie și utilizate pentru schimbul rapid 
de date, informații și documente cu privire 
la riscurile pentru sănătatea umană, 
sănătatea și bunăstarea animalelor,
agricultura ecologică și orice alt domeniu, 
instituite prin articolul 50 din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002, prin 
articolul 20 din Regulamentul (UE) 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă
rugăm să inserați numărul Regulamentului 
privind sănătatea animalelor];

Or. es

Justificare

Acest articol nu face referire la sistemul OFIS folosit în agricultura ecologică și nu se știe 
nici dacă include informații privind calitatea diferențiată. În conformitate cu domeniul de 
aplicare propus pentru acest regulament prin amendamentul la articolul 1 alineatul (2) 
litera (g).

Amendamentul 1009
Horst Schnellhardt
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Propunere de regulament
Articolul 130 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) integrează pe deplin și furnizează 
actualizările necesare pentru sistemele 
computerizate existente gestionate de către 
Comisie și utilizate pentru schimbul rapid 
de date, informații și documente cu privire 
la riscurile pentru sănătatea umană,
sănătatea și bunăstarea animalelor și 
sănătatea plantelor, instituite prin articolul 
50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, 
prin articolul 20 din Regulamentul (UE) 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul Regulamentului 
privind sănătatea animalelor] și prin 
articolul 97 din Regulamentul (UE) 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul prezentului 
regulament];

(b) integrează pe deplin și furnizează 
actualizările necesare pentru sistemele 
computerizate existente gestionate de către 
Comisie și utilizate pentru schimbul rapid 
de date, informații și documente cu privire 
la riscurile pentru sănătatea umană și
sănătatea și bunăstarea animalelor instituite 
prin articolul 50 din Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002, prin articolul 20 din 
Regulamentul (UE) XXX/XXXX [Oficiul 
pentru Publicații, vă rugăm să inserați 
numărul Regulamentului privind sănătatea 
animalelor];

Or. de

Justificare

Ca urmare a eliminării normelor sectoriale privind sănătatea plantelor, materialul de 
reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor, extinderea domeniului de 
aplicare a acestui regulament este inutilă.

Amendamentul 1010
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 130 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) integrează pe deplin și furnizează 
actualizările necesare pentru sistemele 
computerizate existente gestionate de către 
Comisie și utilizate pentru schimbul rapid 
de date, informații și documente cu privire 

(b) integrează pe deplin și furnizează 
actualizările necesare pentru sistemele 
computerizate existente gestionate de către 
Comisie și utilizate pentru schimbul rapid 
de date, informații și documente cu privire 
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la riscurile pentru sănătatea umană, 
sănătatea și bunăstarea animalelor și 
sănătatea plantelor, instituite prin articolul 
50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, 
prin articolul 20 din Regulamentul (UE) 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul Regulamentului 
privind sănătatea animalelor] și prin 
articolul 97 din Regulamentul (UE) 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul prezentului 
regulament];

la riscurile pentru sănătatea umană, pentru
sănătatea și pentru bunăstarea animalelor, 
instituite prin articolul 50 din 
Regulamentul (CE) nr. 178/2002, prin 
articolul 20 din Regulamentul 
(UE) XXX/XXXX [Oficiul pentru 
Publicații, vă rugăm să inserați numărul 
Regulamentului privind sănătatea 
animalelor] și cu privire la frauda 
alimentară în general;

Or. en

Amendamentul 1011
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 130 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) integrează pe deplin și furnizează 
actualizările necesare pentru sistemele 
computerizate existente gestionate de către 
Comisie și utilizate pentru schimbul rapid 
de date, informații și documente cu privire 
la riscurile pentru sănătatea umană,
sănătatea și bunăstarea animalelor și 
sănătatea plantelor, instituite prin articolul 
50 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002, 
prin articolul 20 din Regulamentul (UE) 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul Regulamentului 
privind sănătatea animalelor] și prin 
articolul 97 din Regulamentul (UE) 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul prezentului 
regulament];

(b) integrează pe deplin și furnizează 
actualizările necesare pentru sistemele 
computerizate existente gestionate de către 
Comisie și utilizate pentru schimbul rapid 
de date, informații și documente cu privire 
la riscurile pentru sănătatea umană și
sănătatea și bunăstarea animalelor instituite 
prin articolul 50 din Regulamentul (CE) 
nr. 178/2002, prin articolul 20 din 
Regulamentul (UE) XXX/XXXX [Oficiul 
pentru Publicații, vă rugăm să inserați 
numărul Regulamentului privind sănătatea 
animalelor];

Or. de
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Amendamentul 1012
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 130 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când fac schimb de date 
electronice, precum certificatele 
electronice, Comisia și autoritățile 
competente din statele membre utilizează 
un limbaj, o structură a mesajului și 
protocoale de schimb standardizate la 
nivel internațional.

Or. en

Amendamentul 1013
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 132 – alineatul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, Comisia este abilitată să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 139 cu privire la cazurile și 
măsura în care primul paragraf se aplică 
mărfurilor menționate la al doilea 
paragraf.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1014
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 132 – alineatul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul animalelor sau al mărfurilor 
exportate pentru care se aplică normele 
Uniunii privind emiterea certificatului de 
export, IMSOC permite autorităților 
competente de la locul de expediere și 
altor autorități competente responsabile 
de efectuarea controalelor oficiale să 
realizeze în timp real schimburi de date, 
informații și documente referitoare la 
animalele și mărfurile respective, precum 
și la rezultatele controalelor efectuate 
asupra acestora.

eliminat

Or. es

Justificare

Întrucât nu există o politică a UE în materie de comerț exterior, Comisia nu ar trebui să 
participe la negocierile bilaterale desfășurate între o țară terță și un stat membru pentru 
stabilirea condițiilor aplicabile exporturilor către respectiva țară terță.

Amendamentul 1015
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 134 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când acționează în conformitate 
cu prezentul capitol, autoritățile 
competente acordă prioritate acțiunilor care 
trebuie întreprinse în vederea eliminării sau 
a limitării riscurilor pentru sănătatea 
umană, animală și a plantelor, pentru 
bunăstarea animalelor și, în cazul OMG-
urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu.

(1) Atunci când acționează în conformitate 
cu prezentul capitol, autoritățile 
competente acordă prioritate acțiunilor care 
trebuie întreprinse în vederea eliminării sau 
a limitării riscurilor pentru sănătatea umană
sau animală, pentru bunăstarea animalelor 
și pentru mediu. Având în vedere frecvența 
sporită a fraudelor în domeniul alimentar, 
se pune un accent mai mare pe practicile 
de inducere în eroare a consumatorilor în 
ceea ce privește natura sau calitatea 
alimentelor pe care le achiziționează și le 
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consumă.

Or. en

Amendamentul 1016
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 134 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când acționează în conformitate 
cu prezentul capitol, autoritățile 
competente acordă prioritate acțiunilor care 
trebuie întreprinse în vederea eliminării sau
a limitării riscurilor pentru sănătatea 
umană, animală și a plantelor, pentru 
bunăstarea animalelor și, în cazul OMG-
urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu.

(1) Atunci când acționează în conformitate 
cu prezentul capitol, autoritățile 
competente acordă prioritate acțiunilor care 
trebuie întreprinse în vederea eliminării sau 
a limitării riscurilor pentru sănătatea umană 
și animală, pentru bunăstarea animalelor și, 
în cazul OMG-urilor și al produselor de 
protecție a plantelor, pentru mediu.

Or. de

Amendamentul 1017
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 134 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când acționează în conformitate 
cu prezentul capitol, autoritățile 
competente acordă prioritate acțiunilor care 
trebuie întreprinse în vederea eliminării sau 
a limitării riscurilor pentru sănătatea 
umană, animală și a plantelor, pentru 
bunăstarea animalelor și, în cazul OMG-
urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu.

(1) Atunci când acționează în conformitate 
cu prezentul capitol, autoritățile 
competente acordă prioritate acțiunilor care 
trebuie întreprinse în vederea eliminării sau 
a limitării riscurilor pentru sănătatea umană 
și animală, pentru bunăstarea animalelor și, 
în cazul OMG-urilor și al produselor de 
protecție a plantelor, pentru mediu.

Or. es
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Justificare

Conform domeniului de aplicare propus prin amendamentul la articolul 1 alineatul (2) 
litera (g).

Amendamentul 1018
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 134 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 1019
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 135 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) iau măsuri adecvate pentru a se asigura 
că operatorul în cauză remediază situația 
de neconformitate și previne repetarea
acesteia.

(b) iau măsuri adecvate pentru a se asigura 
că operatorul în cauză remediază situația 
de neconformitate și instituie sisteme de 
prevenire a recurenței acesteia.

Or. en

Justificare

Potrivit Regulamentului 1/2005, transportatorul trebuie să „instituie sisteme de prevenire” a 
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repetării încălcărilor. Această formulare este mai clară decât cea propusă de Comisie.

Amendamentul 1020
Andrea Zanoni

Propunere de regulament
Articolul 135 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) în cazul în care rezultatele 
controalelor oficiale privind jurnalele de 
călătorie prevăzute la articolul 18 
alineatul (1) litera (b) punctul (i) nu sunt 
satisfăcătoare, solicită organizatorului să 
modifice condițiile călătoriei de lungă 
durată planificate, pentru a asigura 
respectarea Regulamentului (CE) 
nr. 1/2005;

Or. en

Justificare

Regulamentul 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului prevede că, în 
cazul în care un jurnal de călătorie (planul călătoriei care trebuie transmis autorității 
competente (AC) înainte de realizarea transportului animalelor la mare distanță) nu arată că 
se va respecta regulamentul în timpul călătoriei, AC poate solicita modificarea condițiilor 
călătoriei. Propunerea de regulament privind controalele oficiale abrogă această dispoziție a 
Regulamentului 1/2005. Prin urmare, ea ar trebui să fie inclusă acum în propunerea de 
regulament privind controalele oficiale.

Amendamentul 1021
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 135 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Este important să se clarifice ce înseamnă „adăpostire și îngrijire”. Cuvintele suplimentare 
propuse sunt incluse în Regulamentul 1/2005 privind protecția animalelor în timpul 
transportului. Propunerea de regulament privind controalele oficiale elimină aceste cuvinte 
din Regulamentul 1/2005. Prin urmare, ele ar trebui să fie incluse acum în propunerea de 
regulament privind controalele oficiale.

Amendamentul 1022
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 135 – alineatul 2 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) solicită operatorilor economici care 
se ocupă de uciderea animalelor sau de 
orice fel de operațiuni asociate, 
reglementate de Regulamentul (CE) 
nr. 1099/2009, să își modifice procedurile 
standard de operare și, în special, să 
încetinească sau să oprească producția;

Or. en

Justificare

Această atribuție este inclusă în Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 privind protecția 
animalelor în momentul uciderii. Propunerea de regulament privind controalele oficiale 
abrogă această atribuție din Regulamentul 1099/2009. Prin urmare, ea ar trebui să fie 
inclusă acum în propunerea de regulament privind controalele oficiale.

Amendamentul 1023
Anna Rosbach
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Propunere de regulament
Articolul 135 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) dispun efectuarea unor controale 
oficiale intensificate sau sistematice asupra 
anumitor activități ale operatorului în 
cauză;

(f) dispun efectuarea unor controale 
oficiale intensificate sau sistematice asupra 
anumitor activități ale operatorului în 
cauză, inclusiv în cazul transportului de 
animale, impunând prezența unui medic 
veterinar la încărcarea animalelor;

Or. en

Justificare

Regulamentul 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului permite autorității 
competente să solicite prezența unui veterinar la încărcarea animalelor. Propunerea de 
regulament privind controalele oficiale elimină aceste cuvinte din Regulamentul 1/2005. Prin 
urmare, ele ar trebui să fie incluse în propunerea de regulament privind controalele oficiale, 
întrucât este vorba de o măsură importantă pentru o mai mare conformitate cu cerințele 
privind protecția animalelor în timpul transportului.

Amendamentul 1024
Anna Rosbach

Propunere de regulament
Articolul 135 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) dispun suspendarea sau retragerea 
autorizației unității, fabricii, exploatației 
sau mijloacelor de transport în cauză, sau a 
autorizației transportatorului;

(j) dispun suspendarea sau retragerea 
autorizației unității, fabricii, exploatației 
sau mijloacelor de transport în cauză, sau a 
autorizației transportatorului sau a 
certificatului de competență al 
conducătorului;

Or. en

Justificare

Este important ca, în cazurile în care acest lucru se impune, certificatul de competență al 
conducătorului să poată fi suspendat sau retras, în special dacă încălcarea arată că acesta 
nu dispune de cunoștințele sau de informarea necesară pentru a transporta animale în 
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conformitate cu Regulamentul 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului.

Amendamentul 1025
Glenis Willmott

Propunere de regulament
Articolul 135 – alineatul 2 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) atunci când controalele oficiale 
privind jurnalele de călătorie prevăzute la 
articolul 18 alineatul (1) litera (b) 
punctul (i) indică un caz de 
neconformitate, solicită organizatorului 
să modifice condițiile călătoriei de lungă 
durată planificate, pentru a asigura 
respectarea Regulamentului (CE) 
nr. 1/2005.

Or. en

Amendamentul 1026
Horst Schnellhardt, Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 136 – alineatul 1 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indiferent de beneficiul economic 
urmărit, nivelul sancțiunilor reflectă, de 
asemenea, gradul de risc pentru sănătatea 
consumatorilor.

Or. de

Justificare

Sancțiuni severe corespunzătoare ar trebui să se aplice, de asemenea, în situațiile în care 
există un grad de risc potențial ridicat pentru sănătatea consumatorilor, deși beneficiul 
economic obținut prin încălcarea normelor este nesemnificativ.
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Amendamentul 1027
Esther de Lange

Propunere de regulament
Articolul 136 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
sancțiunile financiare aplicabile în cazul 
încălcării intenționate a dispozițiilor 
prezentului regulament și a normelor 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
depășesc avantajul economic urmărit prin 
încălcare.

(2) Statele membre se asigură că 
sancțiunile financiare aplicabile în cazul 
încălcării intenționate a dispozițiilor 
prezentului regulament și a normelor 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
depășesc de cel puțin două ori avantajul
economic urmărit prin încălcare.

Or. en

Amendamentul 1028
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 136 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că 
sancțiunile financiare aplicabile în cazul 
încălcării intenționate a dispozițiilor 
prezentului regulament și a normelor 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
depășesc avantajul economic urmărit prin 
încălcare.

(2) Statele membre se asigură că 
sancțiunile financiare aplicabile în cazul 
încălcării intenționate a dispozițiilor 
prezentului regulament și a normelor 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
depășesc de cel puțin două ori avantajul 
economic urmărit prin încălcare.

Or. en

Amendamentul 1029
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 136 – alineatul 3 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) în cazul unor certificate oficiale false 
sau înșelătoare;

(b) în cazul unor certificate și declarații 
oficiale false sau înșelătoare;

Or. en

Amendamentul 1030
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 136 – alineatul 3 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) în cazul în care sănătatea 
consumatorilor este afectată.

Or. de

Amendamentul 1031
Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 136 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre se asigură că 
resursele rezultate din aplicarea 
sancțiunilor financiare menționate la 
prezentul articol sunt utilizate pentru 
acțiunile de informare și formare din faza 
de producție în care se aplică sancțiunea.

Or. it

Amendamentul 1032
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 136 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 136a

Raportarea încălcărilor

(1) Statele membre se asigură că 
autoritățile competente stabilesc 
mecanisme eficiente și fiabile pentru a 
încuraja raportarea către autoritățile 
competente a încălcărilor potențiale sau 
reale ale prezentului regulament și ale 
dispozițiilor naționale asociate prezentului 
regulament.

(2) Mecanismele menționate la 
alineatul (1) cuprind cel puțin:

(a) proceduri specifice pentru primirea 
rapoartelor privind încălcările și acțiunile 
subsecvente;

(b) protecție adecvată pentru angajații 
instituțiilor care raportează încălcări 
comise în cadrul instituției, împotriva 
represaliilor, a discriminării sau a altor 
tipuri de tratament inechitabil;

(c) protecția datelor cu caracter personal 
ale persoanei care raportează încălcarea, 
precum și ale persoanei fizice suspectate a 
fi responsabilă de încălcare, în 
conformitate cu Directiva 95/46/CE.

(d) norme clare care garantează faptul că 
identitatea persoanei care raportează 
încălcările comise în cadrul instituției 
rămâne confidențială în toate cazurile, cu 
excepția cazului în care legislația 
națională prevede dezvăluirea acesteia în 
contextul unor anchete suplimentare sau 
al unor proceduri judiciare ulterioare.

(3) Statele membre cer instituțiilor să 
dispună de proceduri adecvate privind 
raportarea de către angajați a 
încălcărilor, la nivel intern, prin 
intermediul unui canal specific, 
independent și autonom. Un astfel de 
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canal poate fi asigurat și prin dispoziții 
prevăzute de partenerii sociali. Se aplică 
măsurile de protecție menționate la 
alineatul (2) literele (b), (c) și (d).

Or. en

Justificare

Acest articol, al cărui scop este acela de a proteja denunțătorii, a fost inclus în mai multe acte 
legislative.

Amendamentul 1033
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 137 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comisia are dovezi privind 
o deficiență gravă a sistemelor de control 
ale unui stat membru care poate determina 
un risc pe scară largă pentru sănătatea 
umană, animală sau a plantelor, pentru 
bunăstarea animalelor sau, în cazul 
OMGurilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu, sau care poate 
determina o încălcare pe scară largă a 
normelor menționate la articolul 1 alineatul 
(2), ea adoptă, prin acte de punere în 
aplicare, una sau mai multe dintre 
următoarele măsuri, care urmează să fie 
aplicate până la eliminarea deficienței 
sistemului de control:

În cazul în care Comisia are dovezi privind 
o deficiență gravă a sistemelor de control 
ale unui stat membru care poate determina 
un risc pe scară largă pentru sănătatea 
umană sau animală, pentru bunăstarea 
animalelor sau pentru mediu, care conduce 
la înșelarea așteptărilor consumatorilor în 
ceea ce privește natura, calitatea și 
compoziția alimentelor și a mărfurilor sau 
care poate determina în alt mod o încălcare 
pe scară largă a normelor menționate la 
articolul 1 alineatul (2), ea adoptă, prin acte 
de punere în aplicare, una sau mai multe 
dintre următoarele măsuri, care urmează să 
fie aplicate până la eliminarea deficienței 
sistemului de control:

Or. en

Amendamentul 1034
Pilar Ayuso, Esther Herranz García



AM\1015542RO.doc 99/121 PE526.079v03-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 137 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comisia are dovezi privind 
o deficiență gravă a sistemelor de control 
ale unui stat membru care poate determina 
un risc pe scară largă pentru sănătatea 
umană, animală sau a plantelor, pentru 
bunăstarea animalelor sau, în cazul 
OMG-urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu, sau care poate 
determina o încălcare pe scară largă a 
normelor menționate la articolul 1 alineatul 
(2), ea adoptă, prin acte de punere în 
aplicare, una sau mai multe dintre 
următoarele măsuri, care urmează să fie 
aplicate până la eliminarea deficienței 
sistemului de control:

În cazul în care Comisia are dovezi privind 
o deficiență gravă a sistemelor de control 
ale unui stat membru care poate determina 
un risc pe scară largă pentru sănătatea 
umană, animală sau, în cazul OMG-urilor 
și al produselor de protecție a plantelor, 
pentru mediu, sau care poate determina o 
încălcare pe scară largă a normelor 
menționate la articolul 1 alineatul (2), ea 
adoptă, prin acte de punere în aplicare, una 
sau mai multe dintre următoarele măsuri, 
care urmează să fie aplicate până la 
eliminarea deficienței sistemului de 
control:

Or. es

Justificare

Bunăstarea animală nu se poate plasa pe același nivel cu sănătatea umană. În orice caz, ar 
trebui precizat în ce situații de încălcare a legislației privind bunăstarea animală se poate 
recurge la acest articol. 

Amendamentul 1035
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 137 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Comisia are dovezi privind 
o deficiență gravă a sistemelor de control 
ale unui stat membru care poate determina 
un risc pe scară largă pentru sănătatea 
umană, animală sau a plantelor, pentru 
bunăstarea animalelor sau, în cazul OMG-
urilor și al produselor de protecție a 
plantelor, pentru mediu, sau care poate 

În cazul în care Comisia are dovezi privind 
o deficiență gravă a sistemelor de control 
ale unui stat membru care poate determina 
un risc pe scară largă pentru sănătatea
umană sau animală, pentru bunăstarea 
animalelor sau, în cazul OMG-urilor și al 
produselor de protecție a plantelor, pentru 
mediu, sau care poate determina o 
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determina o încălcare pe scară largă a 
normelor menționate la articolul 1 alineatul 
(2), ea adoptă, prin acte de punere în 
aplicare, una sau mai multe dintre 
următoarele măsuri, care urmează să fie 
aplicate până la eliminarea deficienței 
sistemului de control:

încălcare pe scară largă a normelor 
menționate la articolul 1 alineatul (2), ea 
adoptă, prin acte de punere în aplicare, una 
sau mai multe dintre următoarele măsuri, 
care urmează să fie aplicate până la 
eliminarea deficienței sistemului de 
control:

Or. de

Amendamentul 1036
Martina Anderson

Propunere de regulament
Articolul 139 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 1037
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 139 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Comisia elaborează un raport privind 
delegarea de competențe, cu cel puțin 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opune unei astfel de prelungiri cel târziu 
cu trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. en

Amendamentul 1038
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 139 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 4 alineatul (3), la articolul 15 
alineatul (2), la articolele 16 și 17, la 
articolul 18 alineatul (3), la articolele 19, 
20, 21 și 22, la articolul 23 alineatul (1), la 
articolul 24 alineatul (1), la articolul 25 
alineatul (3), la articolul 26 alineatul (2), la 
articolul 40, la articolul 43 alineatul (4), la 
articolul 45 alineatul (3), la articolele 46 și 
49, la articolul 51 alineatul (1), la articolul 
52 alineatele (1) și (2), la articolul 56 
alineatul (2), la articolul 60 alineatul (3), la 
articolul 62 alineatul (2), la articolul 69 
alineatul (3), la articolul 75 alineatele (1) și 
(2), la articolul 97 alineatul (2), la articolul 
98 alineatul (6), la articolul 99 alineatul 
(2), la articolul 101 alineatul (3), la 
articolul 106 alineatul (3), la articolele 110 
și 111, la articolul 114 alineatul (4), la 
articolul 125 alineatul (1), la articolul 132 
alineatul (1) al treilea paragraf, la articolul 
133, la articolul 138 alineatele (1) și (2), la 
articolul 143 alineatul (2), la articolul 144 

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

alineatul (3), la articolul 151 alineatul (3), 
la articolul 153 alineatul (3) și la articolul 
159 alineatul (3) se conferă pe o perioadă 
de cinci ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. de

Amendamentul 1039
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 139 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Justificare

Se consideră că delegarea ar trebui revizuită într-un termen concret, în acord cu alte 
reglementări.

Amendamentul 1040
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pe durata exercițiului acestei 
delegări, este deosebit de important ca 
Comisia să desfășoare consultări adecvate 
în timpul fazei pregătitoare, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
redactează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure transmiterea simultană, 
la timp și în mod adecvat, către 
Parlamentul European și către Consiliu, 
a documentelor relevante.

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 1041
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 139 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la (3) Delegarea de competențe menționată la 
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articolul 4 alineatul (3), la articolul 15 
alineatul (2), la articolele 16 și 17, la 
articolul 18 alineatul (3), la articolele 19, 
20, 21 și 22, la articolul 23 alineatul (1), la 
articolul 24 alineatul (1), la articolul 25 
alineatul (3), la articolul 26 alineatul (2), la 
articolul 40, la articolul 43 alineatul (4), la 
articolul 45 alineatul (3), la articolele 46 și 
49, la articolul 51 alineatul (1), la articolul 
52 alineatele (1) și (2), la articolul 56 
alineatul (2), la articolul 60 alineatul (3), la 
articolul 62 alineatul (2), la articolul 69 
alineatul (3), la articolul 75 alineatele (1) și 
(2), la articolul 97 alineatul (2), la articolul 
98 alineatul (6), la articolul 99 alineatul 
(2), la articolul 101 alineatul (3), la 
articolul 106 alineatul (3), la articolele 110 
și 111, la articolul 114 alineatul (4), la 
articolul 125 alineatul (1), la articolul 132 
alineatul (1) al treilea paragraf, la articolul 
133, la articolul 138 alineatele (1) și (2), la 
articolul 143 alineatul (2), la articolul 144 
alineatul (3), la articolul 151 alineatul (3), 
la articolul 153 alineatul (3) și la articolul 
159 alineatul (3) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Ea intră în vigoare în 
ziua următoare datei publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu aduce atingere valabilității 
niciunuia dintre actele delegate care sunt 
deja în vigoare.

articolul 4 alineatul (3), la articolul 15 
alineatul (2), la articolele 16 și 17, la
articolul 18 alineatul (3), la articolele 19, 
20, 21 și 22, la articolul 23 alineatul (1), la 
articolul 24 alineatul (1), la articolul 25 
alineatul (3), la articolul 26 alineatul (2), la 
articolul 40, la articolul 43 alineatul (4), la 
articolul 45 alineatul (3), la articolele 46 și 
49, la articolul 51 alineatul (1), la articolul 
52 alineatele (1) și (2), la articolul 56 
alineatul (2), la articolul 60 alineatul (3), la 
articolul 62 alineatul (2), la articolul 69 
alineatul (3), la articolul 75 alineatele (1) și 
(2), la articolul 97 alineatul (2), la articolul 
98 alineatul (6), la articolul 99 alineatul 
(2), la articolul 101 alineatul (3), la 
articolul 106 alineatul (3), la articolele 110 
și 111, la articolul 114 alineatul (4), la 
articolul 125 alineatul (1), la articolul 132 
alineatul (1) al treilea paragraf, la articolul 
133, la articolul 138 alineatele (1) și (2), la 
articolul 143 alineatul (2), la articolul 144 
alineatul (3), la articolul 151 alineatul (3), 
la articolul 153 alineatul (3) și la articolul 
159 alineatul (3) poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. Decizia de revocare pune 
capăt delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Ea intră în vigoare în 
ziua următoare datei publicării sale în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată anterioară sau ulterioară 
menționată în decizie. Actele delegate care 
sunt deja în vigoare pot fi atacate de 
părțile afectate începând cu data adoptării 
deciziei de revocare.

Or. de

Justificare

Revocarea delegării de competențe are scopul de a controla procesul legislativ al Comisiei. 
Prin urmare, ar trebui să se prevadă revocarea retroactivă a delegării de competențe.
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Amendamentul 1042
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 141 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. es

Justificare

În conformitate cu propunerea de la articolul 23.

Amendamentul 1043
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care comitetul nu emite niciun 
aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act 
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de punere în aplicare și se aplică 
articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf 
din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Or. es

Justificare

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

Amendamentul 1044
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 142 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Desemnarea fiecărui laborator de 
referință al Uniunii Europene prevăzut la 
anexa VII din Regulamentul (CE) 
nr. 882/2004 continuă să fie aplicată până 
la desemnarea, pentru fiecare domeniu de 
interes, a unui laborator de referință al 
Uniunii Europene în conformitate cu 
articolul 91 alineatul (2) din prezentul 
regulament, cu excepția articolului 91 
alineatul (3) litera (a).

Or. it

Amendamentul 1045
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 142 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Regulamentul (CE) nr. 854/2004 și 
Directivele 89/662/CEE, 90/425/CEE, 
91/496/CEE, 96/23/CE și 97/78/CE se 

(2) Directivele 89/662/CEE, 90/425/CEE, 
91/496/CEE, 96/23/CE și 97/78/CE se 
abrogă de la [Oficiul pentru Publicații, vă 
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abrogă de la [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați data intrării în vigoare a 
prezentul regulament + 3 ani].

rugăm să inserați data intrării în vigoare a 
prezentul regulament + trei ani].

Or. de

Justificare

Prin abrogarea Regulamentului (CE) nr. 854/2004 s-au creat neclarități în ceea ce privește 
normele de control specifice privind caracterul adecvat pentru consum al produselor de 
origine animală, neclarități care nu pot fi soluționate prin intermediul prezentului 
regulament.

Amendamentul 1046
Andrea Zanoni

Propunere de regulament
Articolul 150 – paragraful 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1/2005
Articolul 22 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Nu ar trebui eliminat articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul 1/2005 privind protecția 
animalelor în timpul transportului. Acesta conține dispoziții importante care protejează 
animalele împotriva unor întârzieri nejustificate în timpul transportului, care pot conduce la 
probleme grave legate de bunăstarea animalelor. Formularea articolului 18 alineatul (3) din 
propunerea de regulament conduce la o situație în care capacitatea de a adopta acte delegate 
în temeiul articolului 18 alineatul (3) poate să nu se aplice problemelor prevăzute la 
articolul 22 alineatul (2) din Regulamentul 1/2005. Prin urmare, este deosebit de important 
ca această dispoziție să nu fie abrogată.

Amendamentul 1047
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de regulament
Articolul 150 – paragraful 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1/2005
Articolele 14, 15, 16, 21, articolul 22 alineatul 2, articolele 23, 24, 26

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(b) Articolele 14, 15, 16 și 21, articolul 22 
alineatul (2), articolele 23, 24 și 26 se
aplică în continuare, până la stabilirea 
propunerilor legislative prevăzute la 
articolul 18;

Or. en

Amendamentul 1048
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 151 – alineatul 2
Regulamentul (CE) nr. 396/2005
Articolul 26, articolul 27 alineatul 1, articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 26, articolul 27 alineatul (1) și 
articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 
396/2005 se aplică în continuare până la o 
dată care urmează să fie stabilită în actul 
delegat adoptat în conformitate cu 
alineatul (3).

(2) Articolul 26, articolul 27 alineatul (1) și 
articolul 30 din Regulamentul (CE) 
nr. 396/2005 se aplică în continuare până la 
data aplicării reglementărilor 
corespunzătoare, ce urmează a fi stabilite 
pe baza propunerilor legislative prevăzute 
la articolul 16 din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 1049
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 151 – alineatul 3
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Regulamentul (CE) nr. 396/2005
Articolul 26, articolul 27 alineatul 1, articolul 30

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 
cu privire la data de la care articolul 26, 
articolul 27 alineatul (1) și articolul 30 
menționate la alineatul (2) nu se mai 
aplică. Data respectivă este data de 
aplicare a normelor corespunzătoare care 
urmează să fie stabilite în temeiul actelor 
delegate prevăzute la articolul 16 din 
prezentul regulament.

eliminat

Or. en

Amendamentul 1050
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 153 – alineatul 1 – litera c – punctul ii
Regulamentul (CE) nr. 834/2007
Articolul 27 – alineatele 3-14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) alineatele (2)-(14) se elimină; (ii) alineatele (3)-(14) se elimină;

Or. en

Amendamentul 1051
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 153 – alineatul 1 – litera c - punctul ii
Regulamentul (CE) nr. 834/2007
Articolul 27 – alineatele (3)-(6) și (8)-(14)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) alineatele (2)– (14) se elimină; (ii) alineatele (3)- (6) și (8)-(14) se elimină;
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Or. it

Justificare

Este necesar ca interdicția de a delega funcțiile de supraveghere și de audit ale organismelor 
de control și de acordare a derogărilor excepționale să rămână în vigoare.

Amendamentul 1052
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 153 – alineatul 2
Regulamentul (CE) nr. 834/2007
Articolul 27, articolul 30 alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 27 și articolul 30 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 se 
aplică în continuare până la o dată care 
urmează să fie stabilită în actul delegat 
adoptat în conformitate cu alineatul (3).

(2) Articolul 27 alineatele (3)-(14) și 
articolul 30 alineatul (2) din Regulamentul 
(CE) nr. 834/2007 se aplică în continuare 
până la o dată care urmează să fie stabilită 
în actul delegat adoptat în conformitate cu 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 1053
Mario Pirillo

Propunere de regulament
Articolul 153 - alineatul 2
Regulamentul (CE) nr. 834/2007
Articolul 27 și articolul 30 alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Articolul 27 și articolul 30 alineatul (2) 
din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 se 
aplică în continuare până la o dată care 
urmează să fie stabilită în actul delegat 
adoptat în conformitate cu alineatul (3).

(5) Articolul 27 alineatele (3)-(6) și (8)-
(14) și articolul 30 (alineatul 2) din 
Regulamentul (CE) nr. 834/2007 se aplică 
în continuare până la o dată care urmează 
să fie stabilită în actul delegat adoptat în 
conformitate cu alineatul (3).
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Or. it

Amendamentul 1054
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 159 – alineatul 2
Directiva 2009/128/CE
Articolul 8 și anexa II

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Articolul 8 alineatul (1), alineatul (2) al 
doilea paragraf și alineatele (3), (4) și (6), 
precum și anexa II la Directiva 
2009/128/CE se aplică în continuare până 
la o dată care urmează să fie stabilită în 
actul delegat adoptat în conformitate cu 
alineatul (3).

(2) Articolul 8 alineatul (1), alineatul (2) al 
doilea paragraf și alineatele (3), (4) și (6), 
precum și anexa II la 
Directiva 2009/128/CE se aplică în 
continuare până la data aplicării 
reglementărilor corespunzătoare, ce 
urmează a fi stabilite pe baza 
propunerilor legislative prevăzute la 
articolul 16 din prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 1055
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 159 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este abilitată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 139 
cu privire la data de la care dispozițiile 
menționate la alineatul (2) nu se mai 
aplică. Data respectivă este data de 
aplicare a normelor corespunzătoare care 
urmează să fie stabilite în temeiul actelor 
delegate prevăzute la articolul 22 din 
prezentul regulament.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 1056
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 161 – paragraful 1 – litera a – punctul ii
Regulamentul (UE) nr. [.…]/2013 
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) centrele de referință ale Uniunii 
Europene pentru materialul de 
reproducere a plantelor prevăzute la 
articolul 93 din regulamentul respectiv;

eliminat

Or. en

Amendamentul 1057
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 161 – alineatul 1 – litera a – punctul ii
Regulamentul (UE) nr. [.…]/2013 
Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) centrele de referință ale Uniunii 
Europene pentru materialul de 
reproducere a plantelor prevăzute la 
articolul 93 din regulamentul respectiv;

eliminat

Or. de

Amendamentul 1058
Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 161 – alineatul 1 – litera b
Regulamentul (UE) nr. [.…]/2013 
Articolul 29 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următorul articol 29a: eliminat

„Articolul 29a

Acreditarea laboratoarelor naționale de 
referință pentru sănătatea plantelor

(1) Se pot acorda granturi laboratoarelor 
naționale de referință menționate la 
articolul 98 din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul prezentului 
regulament] pentru acoperirea costurilor 
suportate în vederea acreditării conform 
standardului EN ISO/IEC 17025 pentru 
utilizarea metodelor de analizare, testare 
și diagnosticare de laborator destinate 
verificării conformității cu normele 
privind măsurile de protecție împotriva 
dăunătorilor plantelor.

(2) Pentru fiecare laborator de referință 
al Uniunii Europene pentru sănătatea 
plantelor se pot acorda granturi unui 
singur laborator național de referință din 
fiecare stat membru, timp de maximum 
trei ani de la desemnarea respectivului 
laborator de referință al Uniunii 
Europene.”

Or. de

Justificare

Ca urmare a eliminării normelor sectoriale privind sănătatea plantelor, materialul de 
reproducere a plantelor și produsele de protecție a plantelor, extinderea domeniului de 
aplicare a acestui regulament este inutilă.

Amendamentul 1059
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 161 – paragraful 1 – litera b
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Regulamentul (UE) nr. [.…]/2013 
Articolul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următorul articol 29a: eliminat

„Articolul 29a

Acreditarea laboratoarelor naționale de 
referință pentru sănătatea plantelor

(1) Se pot acorda granturi laboratoarelor 
naționale de referință menționate la 
articolul 98 din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul prezentului 
regulament] pentru acoperirea costurilor 
suportate în vederea acreditării conform 
standardului EN ISO/IEC 17025 pentru 
utilizarea metodelor de analizare, testare 
și diagnosticare de laborator destinate 
verificării conformității cu normele 
privind măsurile de protecție împotriva 
dăunătorilor plantelor.

(2) Pentru fiecare laborator de referință 
al Uniunii Europene pentru sănătatea 
plantelor se pot acorda granturi unui 
singur laborator național de referință din 
fiecare stat membru, timp de maximum 
trei ani de la desemnarea respectivului 
laborator de referință al Uniunii 
Europene.”

Or. en

Amendamentul 1060
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Articolul 161 – alineatul 1 – litera b
Regulamentul (UE) nr. [.…]/2013 
Articolul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se adaugă următorul articol 29a: eliminat



PE526.079v03-00 116/121 AM\1015542RO.doc

RO

„Articolul 29a

Acreditarea laboratoarelor naționale de 
referință pentru sănătatea plantelor

(1) Se pot acorda granturi laboratoarelor 
naționale de referință menționate la 
articolul 98 din Regulamentul (UE) nr. 
XXX/XXXX [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați numărul prezentului 
regulament] pentru acoperirea costurilor 
suportate în vederea acreditării conform 
standardului EN ISO/IEC 17025 pentru 
utilizarea metodelor de analizare, testare 
și diagnosticare de laborator destinate 
verificării conformității cu normele 
privind măsurile de protecție împotriva 
dăunătorilor plantelor.

(2) Pentru fiecare laborator de referință 
al Uniunii Europene pentru sănătatea 
plantelor se pot acorda granturi unui 
singur laborator național de referință din 
fiecare stat membru, timp de maximum 
trei ani de la desemnarea respectivului 
laborator de referință al Uniunii 
Europene.”

Or. de

Amendamentul 1061
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 162 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În termen de maximum un an de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia furnizează un 
document cu orientări cuprinzătoare 
pentru a sprijini operatorii și autoritățile 
naționale în punerea în aplicare eficientă 
a prezentului regulament.

Or. en
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Amendamentul 1062
Julie Girling

Propunere de regulament
Articolul 162 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În termen de maximum cinci ani de 
la intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia transmite 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport în care prezintă experiența 
dobândită în urma aplicării 
regulamentului și în care analizează în 
special reducerea sarcinilor 
administrative asupra sectorului privat și 
eficiența și eficacitatea controalelor 
desfășurate de autoritățile competente.

Or. en

Amendamentul 1063
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 162 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În domeniul care intră sub incidența 
normelor menționate la articolul 1 
alineatul (2) litera (g), prezentul 
regulament se aplică de la [Oficiul pentru 
Publicații, vă rugăm să inserați data 
aplicării Regulamentului privind măsurile 
de protecție împotriva organismelor 
dăunătoare plantelor], cu următoarele 
excepții:

eliminat

(a) articolele 91 și 92 și articolele 97 – 99 
se aplică în conformitate cu alineatul (1);

(b) articolul 33 alineatele (1), (2), (3) și 
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(4), articolul 36 alineatul (4) litera (e) și 
articolul 36 alineatul (5) se aplică de la 
[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să 
inserați data intrării în vigoare a 
prezentului regulament + 5 ani].

Or. en

Amendamentul 1064
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 162 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În domeniul care intră sub incidența 
normelor menționate la articolul 1 
alineatul (2) litera (h), prezentul 
regulament se aplică de la [Oficiul pentru 
Publicații, vă rugăm să inserați data 
aplicării Regulamentului privind 
producerea și punerea la dispoziție pe
piață a materialului de reproducere a 
plantelor], cu următoarele excepții:

eliminat

(a) articolele 93, 94 și 97 se aplică în 
conformitate cu alineatul (1);

(b) Articolul 33 alineatele (1), (2) (3) și (4) 
se aplică de la [Oficiul pentru Publicații, 
vă rugăm să inserați data intrării în 
vigoare a prezentului regulament + 5 ani].

Or. en

Amendamentul 1065
Andrea Zanoni

Propunere de regulament
Articolul 162 – alineatul 4
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Articolul 15 alineatul (1), articolul 18 
alineatul (1), articolele 45 – 62 și articolele 
76 – 84, articolul 150 litera (b), articolul 
152 litera (b) punctul (i), articolul 154 
litera (b) punctul (i), articolul 155 litera (b) 
punctul (i) și articolul 156 litera (b) se 
aplică de la [Oficiul pentru Publicații, vă 
rugăm să inserați data intrării în vigoare a 
prezentului regulament + 3 ani].

(4) Articolul 15 alineatul (1), articolul 18
alineatul (1), articolele 45-62 și 
articolele 76-84, articolul 152 litera (b) 
punctul (i), articolul 154 litera (b) 
punctul (i) și articolul 155 litera (b) 
punctul (i) se aplică de la [Oficiul pentru 
Publicații, vă rugăm să inserați data intrării 
în vigoare a prezentului regulament + trei
ani]. Articolul 150 litera (b) și 
articolul 156 litera (b) nu se aplică înainte 
de intrarea în vigoare a actelor delegate 
care le înlocuiesc.

Or. en

Justificare

Articolul 150 litera (b) și articolul 156 litera (b) elimină dispoziții importante ale 
Regulamentului 1/2005 privind protecția animalelor în timpul transportului și ale 
Regulamentului 1099/2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii. Aceste 
eliminări nu ar trebui efectuate înainte de intrarea în vigoare a actelor delegate care le 
înlocuiesc.

Amendamentul 1066
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa I – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În scopul controalelor oficiale efectuate 
de către autoritățile competente în vederea 
verificării conformității cu normele 
menționate la articolul 1 alineatul (2) 
litera (g) și al altor activități oficiale 
efectuate în relație cu articolul 1 alineatul 
(2) litera (g), trimiterile la țări terțe se 
interpretează ca trimiteri la țările terțe și 
la teritoriile incluse în lista din anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. XXX/XXXX 

eliminat
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[Oficiul pentru Publicații, vă rugăm să 
inserați numărul Regulamentului privind 
măsurile de protecție împotriva 
organismelor dăunătoare plantelor], iar 
trimiterile la teritoriul Uniunii se 
interpretează ca trimiteri la teritoriul 
Uniunii fără teritoriile incluse în lista din 
anexa respectivă.

Or. en

Amendamentul 1067
Åsa Westlund, Jens Nilsson, Göran Färm

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Riscurile pentru sănătatea umană și 
animală, provocate de rezistența 
antimicrobiană;

Or. en

Justificare

Utilizarea excesivă a medicamentelor de uz veterinar care conțin antibiotice a condus la 
creșterea nivelului de rezistență antimicrobiană la oameni și la animale în Europa. Această 
situație reprezintă o amenințare pentru sănătatea umană și animală, precum și pentru mediul 
înconjurător, iar Uniunea ar trebui astfel să caute metode pentru reducerea utilizării unor 
astfel de medicamente în domeniul veterinar. Riscurile rezistenței antimicrobiene sunt astfel 
incluse în formarea personalului care efectuează controale oficiale.

Amendamentul 1068
Ewald Stadler

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Diferitele etape de producție, prelucrare 6. Diferitele etape de producție, prelucrare 
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și distribuție, precum și posibilele riscuri 
pentru sănătatea umană și, după caz, pentru 
sănătatea animalelor și a plantelor, pentru 
bunăstarea animalelor, pentru mediu și 
pentru identitatea și calitatea materialului 
de reproducere a plantelor.

și distribuție, precum și posibilele riscuri 
pentru sănătatea umană și, după caz, pentru 
sănătatea animalelor, pentru bunăstarea 
animalelor, dar și pentru mediu.

Or. de

Amendamentul 1069
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Anexa II – secțiunea 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Diferitele etape de producție, prelucrare 
și distribuție, precum și posibilele riscuri 
pentru sănătatea umană și, după caz, pentru 
sănătatea animalelor și a plantelor, pentru 
bunăstarea animalelor, pentru mediu și 
pentru identitatea și calitatea materialului 
de reproducere a plantelor.

6. Diferitele etape de producție, prelucrare 
și distribuție, precum și posibilele riscuri 
pentru sănătatea umană și, după caz, pentru 
sănătatea animalelor, pentru bunăstarea 
animalelor, pentru mediu.

Or. en


