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Amendamentul 10
Sophie Auconie

Propunere de regulament
Titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în 
ceea ce priveşte identificarea electronică a 
bovinelor şi eliminarea dispoziţiilor privind 
etichetarea facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat

Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în 
ceea ce priveşte identificarea electronică a 
bovinelor şi eliminarea dispoziţiilor privind 
sistemul de etichetare facultativă a cărnii 
de vită şi mânzat

Or. fr

Justificare

Chiar dacă ar fi preferabil să se elimine „sistemul” de etichetare voluntară (inclusiv 
specificaţiile, sancţiunile etc.), etichetarea voluntară rămâne în vigoare. Sunt necesare norme 
generale pentru a trata această chestiune şi a proteja consumatorii (prin informaţii obiective 
care să poată fi verificate de autorităţile competente şi înţelese de consumatori). Aceste 
norme generale vor completa legislaţia orizontală privind etichetarea.

Amendamentul 11
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Titlu 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 
CONSILIULUI de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în 
ceea ce priveşte identificarea electronică a 
bovinelor şi eliminarea dispoziţiilor 
privind etichetarea facultativă a cărnii de 
vită şi mânzat

Propunere de REGULAMENT AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL 
CONSILIULUI de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1760/2000 în 
ceea ce priveşte identificarea electronică a 
bovinelor şi etichetarea cărnii de vită şi 
mânzat

Or. en
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Amendamentul 12
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 şi în 
special identificarea bovinelor şi 
etichetarea facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat au fost incluse în Comunicarea 
Comisiei către Consiliu şi Parlamentul 
European privind un „Program de 
acţiune pentru reducerea sarcinilor 
administrative în UE” ca „obligaţii de 
informare având o importanţă specială în 
ceea ce priveşte sarcinile pe care le impun 
întreprinderilor”.

eliminat

Or. it

Justificare

Aşa-zisele economii realizate la nivelul UE în privinţa costurilor administrative în cazul în 
care se elimină sistemul de etichetare voluntară s-ar cifra la 362 000 EUR. Prin urmare, nu 
este vorba de cheltuieli prohibitive. Din contră, costurile acestui sistem sunt pe deplin 
proporţionale cu beneficiile sistemului.

Amendamentul 13
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 şi în 
special identificarea bovinelor şi 
etichetarea facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat au fost incluse în Comunicarea 
Comisiei către Consiliu şi Parlamentul 
European privind un „Program de 
acţiune pentru reducerea sarcinilor 

eliminat
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administrative în UE” ca „obligaţii de 
informare având o importanţă specială în 
ceea ce priveşte sarcinile pe care le impun 
întreprinderilor”.

Or. it

Justificare

Aşa-zisele economii realizate la nivelul UE în privinţa costurilor administrative sunt un 
argument insuficient pentru a elimina sistemul de etichetare voluntară.

Amendamentul 14
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 şi în 
special identificarea bovinelor şi 
etichetarea facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat au fost incluse în Comunicarea 
Comisiei către Consiliu şi Parlamentul 
European privind un „Program de 
acţiune pentru reducerea sarcinilor 
administrative în UE” ca „obligaţii de 
informare având o importanţă specială în 
ceea ce priveşte sarcinile pe care le impun 
întreprinderilor”.

eliminat

Or. en

Amendamentul 15
Sophie Auconie

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 şi în 
special identificarea bovinelor şi 

(5) Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 şi în 
special identificarea bovinelor şi sistemul 
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etichetarea facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat au fost incluse în Comunicarea 
Comisiei către Consiliu şi Parlamentul 
European privind un „Program de acţiune 
pentru reducerea sarcinilor administrative 
în UE” ca „obligaţii de informare având o 
importanţă specială în ceea ce priveşte 
sarcinile pe care le impun întreprinderilor”.

de etichetare facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat au fost incluse în Comunicarea 
Comisiei către Consiliu şi Parlamentul 
European privind un „Program de acţiune 
pentru reducerea sarcinilor administrative 
în UE” ca „obligaţii de informare având o 
importanţă specială în ceea ce priveşte 
sarcinile pe care le impun întreprinderilor”.

Or. fr

Justificare

Chiar dacă ar fi preferabil să se elimine „sistemul” de etichetare voluntară (inclusiv 
specificaţiile, sancţiunile etc.), etichetarea voluntară rămâne în vigoare. Sunt necesare norme 
generale pentru a trata această chestiune şi a proteja consumatorii (prin informaţii obiective 
care să poată fi verificate de autorităţile competente şi înţelese de consumatori). Aceste 
norme generale vor completa legislaţia orizontală privind etichetarea.

Amendamentul 16
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 şi în 
special identificarea bovinelor şi 
etichetarea facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat au fost incluse în Comunicarea 
Comisiei către Consiliu şi Parlamentul 
European privind un „Program de acţiune 
pentru reducerea sarcinilor administrative 
în UE” ca „obligaţii de informare având o 
importanţă specială în ceea ce priveşte 
sarcinile pe care le impun întreprinderilor”.

(5) Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 şi în 
special identificarea bovinelor au fost 
incluse în Comunicarea Comisiei către 
Consiliu şi Parlamentul European privind 
un „Program de acţiune pentru reducerea 
sarcinilor administrative în UE” ca 
„obligaţii de informare având o importanţă 
specială în ceea ce priveşte sarcinile pe 
care le impun întreprinderilor”.

Or. it

Amendamentul 17
Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Utilizarea sistemelor electronice de 
identificare ar putea fluidiza procesele de 
trasabilitate prin citirea şi înregistrarea 
automată şi mai exactă în registrul 
exploataţiei. De asemenea, ea ar permite 
raportarea automată în baza electronică de 
date a deplasărilor animalelor şi, astfel, 
îmbunătăţirea vitezei, fiabilităţii şi preciziei 
sistemului.

(6) Utilizarea sistemelor electronice de 
identificare ar putea fluidiza procesele de 
trasabilitate prin citirea şi înregistrarea 
automată şi mai exactă în registrul 
exploataţiei. De asemenea, ea ar permite 
raportarea automată în baza electronică de 
date a deplasărilor animalelor şi, astfel, 
îmbunătăţirea vitezei, fiabilităţii şi preciziei 
sistemului. Ar îmbunătăţi gestionarea 
plăţilor directe plătite fermierilor pe cap 
de animal prin optimizarea controalelor şi 
reducerea riscurilor de erori la plată.

Or. en

Amendamentul 18
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Utilizarea sistemelor electronice de 
identificare ar putea fluidiza procesele de 
trasabilitate prin citirea şi înregistrarea 
automată şi mai exactă în registrul 
exploataţiei. De asemenea, ea ar permite 
raportarea automată în baza electronică de 
date a deplasărilor animalelor şi, astfel, 
îmbunătăţirea vitezei, fiabilităţii şi preciziei 
sistemului.

(6) Utilizarea sistemelor electronice de 
identificare ar putea fluidiza procesele de 
trasabilitate prin citirea şi înregistrarea 
automată şi mai exactă în registrul 
exploataţiei. De asemenea, ea ar permite 
raportarea automată în baza electronică de 
date a deplasărilor animalelor şi, astfel, 
îmbunătăţirea vitezei, fiabilităţii şi preciziei 
sistemului, chiar dacă, după publicarea 
Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului din 2003, nu există încă o 
raportare automată a deplasărilor în cazul 
ovinelor şi caprinelor.

Or. es
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Amendamentul 19
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sistemele electronice de identificare 
bazate pe identificarea prin frecvenţe radio 
s-au îmbunătăţit considerabil în ultimii 
zece ani. Această tehnologie permite o 
citire mai rapidă şi mai exactă a codurilor 
de identificare individuale ale animalelor 
direct în sistemele de prelucrare a datelor, 
rezultând o reducere a timpului necesar 
pentru a identifica animalele potenţial 
infectate sau alimentele potenţial 
contaminate, economisindu-se costuri cu 
forţa de muncă, dar mărind în acelaşi timp 
costurile cu echipamentele.

(7) Sistemele electronice de identificare 
bazate pe identificarea prin frecvenţe radio 
s-au îmbunătăţit considerabil în ultimii 
zece ani. Această tehnologie permite o 
citire mai rapidă şi mai exactă a codurilor 
de identificare individuale ale animalelor 
direct în sistemele de prelucrare a datelor, 
rezultând o reducere a timpului necesar 
pentru a identifica animalele potenţial 
infectate sau alimentele potenţial 
contaminate, ducând la ameliorarea 
bazelor de date şi la creşterea capacităţii 
de a reacţiona prompt în eventualitatea 
izbucnirii unei boli, economisindu-se 
costuri cu forţa de muncă, dar mărind în 
acelaşi timp costurile cu echipamentele.

Or. en

Amendamentul 20
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sistemele electronice de identificare 
bazate pe identificarea prin frecvenţe radio 
s-au îmbunătăţit considerabil în ultimii 
zece ani. Această tehnologie permite o 
citire mai rapidă şi mai exactă a codurilor 
de identificare individuale ale animalelor 
direct în sistemele de prelucrare a datelor, 
rezultând o reducere a timpului necesar 
pentru a identifica animalele potenţial 
infectate sau alimentele potenţial 
contaminate, economisindu-se costuri cu 

(7) Sistemele electronice de identificare 
bazate pe identificarea prin frecvenţe radio 
s-au îmbunătăţit considerabil în ultimii 
zece ani, chiar dacă deocamdată ele nu 
corespund standardelor ISO şi se impune 
testarea lor în cazul bovinelor. Această 
tehnologie permite o citire mai rapidă şi 
mai exactă a codurilor de identificare 
individuale ale animalelor direct în 
sistemele de prelucrare a datelor, rezultând 
o reducere a timpului necesar pentru a 
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forţa de muncă, dar mărind în acelaşi timp 
costurile cu echipamentele.

identifica animalele potenţial infectate sau 
alimentele potenţial contaminate, 
economisindu-se costuri cu forţa de muncă, 
dar mărind în acelaşi timp costurile cu 
echipamentele.

Or. es

Amendamentul 21
Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sistemele electronice de identificare 
bazate pe identificarea prin frecvenţe radio 
s-au îmbunătăţit considerabil în ultimii 
zece ani. Această tehnologie permite o 
citire mai rapidă şi mai exactă a codurilor 
de identificare individuale ale animalelor 
direct în sistemele de prelucrare a datelor, 
rezultând o reducere a timpului necesar 
pentru a identifica animalele potenţial 
infectate sau alimentele potenţial 
contaminate, economisindu-se costuri cu 
forţa de muncă, dar mărind în acelaşi timp 
costurile cu echipamentele.

(7) Sistemele electronice de identificare 
bazate pe identificarea prin frecvenţe radio 
s-au îmbunătăţit considerabil în ultimii 
zece ani. Această tehnologie permite o 
citire mai rapidă şi mai exactă a codurilor 
de identificare individuale ale animalelor 
direct în sistemele de prelucrare a datelor, 
rezultând o reducere a timpului necesar 
pentru a identifica animalele potenţial 
infectate sau alimentele potenţial 
contaminate, economisindu-se costuri cu 
forţa de muncă, dar mărind în acelaşi timp 
costurile cu echipamentele. Dacă 
identificarea electronică este defectuoasă, 
fermierii nu trebuie să fie obligaţi la plata 
unor penalităţi datorate imperfecţiunilor 
tehnologice.

Or. de

Amendamentul 22
James Nicholson

Propunere de regulament
Considerentul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Sistemele electronice de identificare 
bazate pe identificarea prin frecvenţe radio 
s-au îmbunătăţit considerabil în ultimii 
zece ani. Această tehnologie permite o 
citire mai rapidă şi mai exactă a codurilor 
de identificare individuale ale animalelor 
direct în sistemele de prelucrare a datelor, 
rezultând o reducere a timpului necesar 
pentru a identifica animalele potenţial 
infectate sau alimentele potenţial 
contaminate, economisindu-se costuri cu 
forţa de muncă, dar mărind în acelaşi 
timp costurile cu echipamentele.

(7) Sistemele electronice de identificare 
bazate pe identificarea prin frecvenţe radio 
s-au îmbunătăţit în ultimii zece ani. 
Această tehnologie permite o citire mai 
rapidă şi mai exactă a codurilor de 
identificare individuale ale animalelor 
direct în sistemele de prelucrare a datelor, 
rezultând o reducere a timpului necesar 
pentru a identifica animalele potenţial 
infectate sau alimentele potenţial 
contaminate. Cu toate acestea, există 
însemnate probleme practice care 
continuă să împiedice funcţionarea cu 
succes a IDE, în special legate de precizia 
tehnologiei.

Or. en

Amendamentul 23
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Având în vedere progresele tehnologice 
în domeniul IDE, câteva state membre au 
decis să înceapă să pună în aplicare IDE 
facultativă a bovinelor. Aceste iniţiative 
sunt susceptibile de a determina existenţa 
unor sisteme diferite dezvoltate în statele 
membre individuale sau de către părţile 
interesate. O astfel de evoluţie ar împiedica 
armonizarea ulterioară a standardelor 
tehnice la nivelul Uniunii.

(9) Având în vedere progresele tehnologice 
în domeniul IDE, câteva state membre au 
decis să înceapă să pună în aplicare IDE 
facultativă a bovinelor. Aceste iniţiative 
sunt susceptibile de a determina existenţa 
unor sisteme diferite dezvoltate în statele 
membre individuale sau de către părţile 
interesate. O astfel de evoluţie ar împiedica 
armonizarea ulterioară a standardelor 
tehnice la nivelul Uniunii. Trebuie să se 
asigure încă dintr-o fază incipientă că 
sistemele introduse în statele membre sunt 
interoperabile.

Or. de
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Amendamentul 24
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Un raport al Comisiei către Consiliu şi 
Parlamentul European privind posibilitatea 
introducerii identificării electronice a 
bovinelor concluzionează că s-a 
demonstrat faptul că identificarea prin 
frecvenţe radio a progresat suficient pentru 
ca aceasta să poată fi introdusă în practică. 
Raportul concluzionează, de asemenea, că 
este foarte recomandabil să se treacă la 
identificarea electronică a bovinelor în 
Uniune deoarece, printre alte avantaje, 
aceasta va contribui la reducerea sarcinilor 
administrative.

(10) Un raport al Comisiei către Consiliu şi 
Parlamentul European privind posibilitatea 
introducerii identificării electronice a 
bovinelor concluzionează că s-a 
demonstrat faptul că identificarea prin 
frecvenţe radio a progresat suficient pentru 
ca aceasta să poată fi introdusă în practică. 
Raportul concluzionează, de asemenea, că 
este foarte recomandabil să se treacă la 
identificarea electronică a bovinelor în 
Uniune deoarece, printre alte avantaje, 
aceasta va contribui la reducerea sarcinilor 
administrative, în ciuda costurilor extrem 
de ridicate pe care le presupune.

Or. es

Amendamentul 25
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Anumite ţări terţe au stabilit deja 
norme care permit utilizarea tehnologiilor 
avansate de IDE. Uniunea ar trebui să 
instituie norme similare pentru a stimula 
comerţul şi a spori competitivitatea în 
cadrul sectorului.

eliminat

Or. es

Amendamentul 26
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi
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Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Diferite tipuri de dispozitive 
electronice de identificare, cum ar fi
transponderele tip bolus pentru 
rumegătoare, crotaliile electronice şi 
transponderele injectabile, pot fi utilizate 
pentru a identifica individual animalele 
suplimentar faţă de crotaliile convenţionale 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 
1760/2000. Prin urmare, este adecvat să se 
extindă sfera de cuprindere a mijloacelor 
de identificare prevăzute în respectivul 
regulament pentru a permite utilizarea 
identificării electronice.

(15) Diferite tipuri de dispozitive 
electronice de identificare, cum ar fi
crotaliile electronice şi transponderele 
injectabile, pot fi utilizate pentru a 
identifica individual animalele suplimentar 
faţă de crotaliile convenţionale prevăzute 
în Regulamentul (CE) nr. 1760/2000. Prin 
urmare, este adecvat să se extindă sfera de 
cuprindere a mijloacelor de identificare 
prevăzute în respectivul regulament pentru 
a permite utilizarea identificării 
electronice.

Or. it

Amendamentul 27
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Introducerea IDE obligatorii pe întreg 
teritoriul Uniunii poate avea efecte adverse 
din punct de vedere economic pentru 
anumiţi operatori. Prin urmare, este 
adecvat să se instituie un regim facultativ
pentru introducerea IDE. În cadrul unui 
astfel de regim, IDE ar fi aleasă de către 
crescătorii care ar putea avea beneficii 
economice imediate.

(16) Introducerea IDE obligatorii pe întreg 
teritoriul Uniunii poate avea efecte adverse 
din punct de vedere economic pentru 
anumiţi operatori. Prin urmare, este 
adecvat să se instituie o perioadă de 
tranziţie pentru implementarea IDE
obligatorii.

Or. en

Justificare

Având în vedere beneficiile pe termen lung ale identificării electronice, este important să se 
fixeze obiectivul de a institui obligativitatea acesteia în viitor. Stabilirea unei perioade de 
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tranziţie pentru obligativitatea introducerii IDE ar permite anumitor operatori să se adapteze 
noului sistem în timp, pentru a reduce la minimum orice consecinţă economică negativă.

Amendamentul 28
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Introducerea IDE obligatorii pe întreg 
teritoriul Uniunii poate avea efecte adverse 
din punct de vedere economic pentru 
anumiţi operatori. Prin urmare, este 
adecvat să se instituie un regim facultativ
pentru introducerea IDE. În cadrul unui 
astfel de regim, IDE ar fi aleasă de către 
crescătorii care ar putea avea beneficii 
economice imediate.

(16) Introducerea IDE obligatorii pe întreg 
teritoriul Uniunii poate avea efecte adverse 
din punct de vedere economic pentru 
anumiţi operatori. Prin urmare, este 
adecvat ca statele membre să ofere 
mijloace financiare corespunzătoare
pentru ca fermierii să utilizeze 
identificarea electronică, fie prin ajutoare 
de stat, fie prin programe de dezvoltare 
rurală.

Or. en

Amendamentul 29
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Introducerea IDE obligatorii pe întreg 
teritoriul Uniunii poate avea efecte adverse 
din punct de vedere economic pentru 
anumiţi operatori. Prin urmare, este 
adecvat să se instituie un regim facultativ 
pentru introducerea IDE. În cadrul unui 
astfel de regim, IDE ar fi aleasă de către 
crescătorii care ar putea avea beneficii 
economice imediate.

(16) Introducerea IDE obligatorii pe întreg 
teritoriul Uniunii poate avea efecte adverse 
din punct de vedere economic pentru 
anumiţi operatori. Prin urmare, este 
adecvat să se instituie un regim facultativ 
pentru introducerea IDE.

Or. en
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Amendamentul 30
Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Introducerea IDE obligatorii pe întreg 
teritoriul Uniunii poate avea efecte adverse 
din punct de vedere economic pentru 
anumiţi operatori. Prin urmare, este 
adecvat să se instituie un regim facultativ 
pentru introducerea IDE. În cadrul unui 
astfel de regim, IDE ar fi aleasă de către 
crescătorii care ar putea avea beneficii 
economice imediate.

(16) Introducerea IDE obligatorii pe întreg 
teritoriul Uniunii poate avea efecte adverse 
din punct de vedere economic pentru 
anumiţi operatori. Prin urmare, este 
adecvat să se instituie un regim facultativ 
pentru introducerea IDE. În cadrul unui 
astfel de regim, IDE ar fi aleasă de către 
crescătorii care ar putea avea beneficii 
economice imediate. Este, de asemenea, 
de dorit ca sistemele de identificare 
electronică din statele membre să fie 
compatibile.

Or. de

Amendamentul 31
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Introducerea IDE obligatorii pe întreg 
teritoriul Uniunii poate avea efecte adverse 
din punct de vedere economic pentru 
anumiţi operatori. Prin urmare, este 
adecvat să se instituie un regim facultativ 
pentru introducerea IDE. În cadrul unui 
astfel de regim, IDE ar fi aleasă de către 
crescătorii care ar putea avea beneficii 
economice imediate.

(16) Introducerea IDE obligatorii pe întreg 
teritoriul Uniunii ar garanta nivele de 
siguranţă alimentară exemplare pentru 
cetăţenii din UE. Prin urmare, este adecvat 
să se instituie o perioadă de tranziţie 
pentru introducerea IDE pentru a epuiza 
stocul de crotalii tradiţionale. În cadrul 
unui astfel de regim, IDE ar fi aleasă rapid 
de către crescătorii care ar putea avea 
beneficii economice imediate.

Or. it
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Amendamentul 32
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre au sisteme de 
creştere ale animalelor, practici agricole 
şi organizări sectoriale foarte diferite. 
Prin urmare, statelor membre ar trebui să 
li se permită să introducă pe teritoriul lor 
IDE obligatorie numai în cazul în care ele 
o consideră adecvată, după ce au luat în 
considerare toţi factorii respectivi.

eliminat

Or. it

Amendamentul 33
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre au sisteme de creştere 
ale animalelor, practici agricole şi 
organizări sectoriale foarte diferite. Prin 
urmare, statelor membre ar trebui să li se 
permită să introducă pe teritoriul lor IDE 
obligatorie numai în cazul în care ele o 
consideră adecvată, după ce au luat în 
considerare toţi factorii respectivi.

(17) Statele membre au sisteme de creştere 
ale animalelor, practici agricole şi 
organizări sectoriale foarte diferite. Prin 
urmare, statelor membre ar trebui să li se 
permită să introducă şi să implementeze pe 
teritoriul lor IDE obligatorie în cadrul 
unui proces etapizat.

Or. en

Justificare

Experienţa legislaţiei anterioare dovedeşte că o bună modalitate de a îndeplini un obiectiv 
într-o perioadă de timp dată este aceea de a permite implementarea progresivă a acestuia.
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Amendamentul 34
Sophie Auconie

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre au sisteme de creştere 
ale animalelor, practici agricole şi 
organizări sectoriale foarte diferite. Prin 
urmare, statelor membre ar trebui să li se 
permită să introducă pe teritoriul lor IDE 
obligatorie numai în cazul în care ele o 
consideră adecvată, după ce au luat în 
considerare toţi factorii respectivi.

(17) Statele membre au sisteme de creştere 
ale animalelor, practici agricole şi 
organizări sectoriale foarte diferite. Prin 
urmare, statelor membre ar trebui să li se 
permită să introducă pe teritoriul lor IDE 
obligatorie numai în cazul în care ele o 
consideră adecvată, după ce au luat în 
considerare toţi factorii respectivi şi în 
urma consultărilor cu organizaţiile 
reprezentative ale sectorului bovinelor.

Or. fr

Justificare

Cum sectorul bovinelor va fi direct afectat de introducerea identificării electronice obligatorii 
a bovinelor, organizaţiile sale reprezentative trebuie consultate înainte a lua o astfel de 
decizie.

Amendamentul 35
Britta Reimers

Propunere de regulament
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Statele membre au sisteme de creştere 
ale animalelor, practici agricole şi 
organizări sectoriale foarte diferite. Prin 
urmare, statelor membre ar trebui să li se 
permită să introducă pe teritoriul lor IDE 
obligatorie numai în cazul în care ele o 
consideră adecvată, după ce au luat în 
considerare toţi factorii respectivi.

(17) Statele membre au sisteme de creştere 
ale animalelor, practici agricole şi 
organizări sectoriale foarte diferite. Prin 
urmare, statelor membre ar trebui să li se 
permită să introducă pe teritoriul lor IDE 
obligatorie numai în cazul în care ele o 
consideră adecvată, după ce au luat în 
considerare toţi factorii respectivi în 
colaborare cu fermierii, îndeosebi 
posibilul impact asupra micilor fermieri, 
în termeni relativi. Trebuie evitată cu 



AM\891723RO.doc 17/53 PE480.879v01-00

RO

orice preţ denaturarea concurenţei pe 
piaţa internă.

Or. de

Amendamentul 36
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Propunere de regulament
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Pentru a putea aplica sistemele de 
identificare în mod armonizat în viitor, 
este de dorit ca, după o perioadă de 
tranziţie, utilizarea sistemelor de 
identificare electronică, care anterior a 
fost facultativă, să devină obligatorie 
pentru toate statele membre.

Or. de

Amendamentul 37
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Animalele introduse în Uniune din ţări 
terţe ar trebui să fie supuse aceloraşi 
cerinţe de identificare care se aplică 
animalelor născute în Uniune.

(18) Animalele şi carnea introduse în 
Uniune din ţări terţe ar trebui să fie supuse 
aceloraşi cerinţe de identificare şi
trasabilitate care se aplică animalelor 
născute în Uniune.

Or. es

Amendamentul 38
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi
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Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
prevede că autoritatea competentă emite un 
paşaport pentru fiecare animal care trebuie 
să fie identificat în conformitate cu 
regulamentul respectiv. Aceasta generează 
o sarcină administrativă considerabilă 
pentru statele membre. Bazele electronice 
de date înfiinţate de statele membre asigură 
în mod suficient trasabilitatea deplasărilor 
interne ale bovinelor. În consecinţă, 
paşapoartele ar trebui să fie emise doar 
pentru animalele destinate comerţului 
intraUniune. Odată ce schimbul de date 
între bazele electronice naţionale de date 
este operaţional, cerinţa de a emite astfel 
de paşapoarte ar trebui să nu se mai aplice 
pentru animalele destinate comerţului 
intraUniune.

(19) Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
prevede că autoritatea competentă emite un 
paşaport pentru fiecare animal care trebuie 
să fie identificat în conformitate cu 
regulamentul respectiv. Aceasta generează 
o sarcină administrativă considerabilă 
pentru statele membre. Bazele electronice 
de date înfiinţate de statele membre asigură 
în mod suficient trasabilitatea deplasărilor 
interne ale bovinelor. În consecinţă, 
paşapoartele ar trebui să fie emise doar 
pentru animalele destinate comerţului în 
interiorul Uniunii. Odată ce schimbul de 
date între bazele electronice naţionale de 
date este operaţional, cerinţa de a emite 
astfel de paşapoarte ar trebui să nu se mai 
aplice pentru animalele destinate 
comerţului în interiorul Uniunii. În orice 
caz, paşaportul actual, fie actuala 
versiune pe hârtie, fie viitoarea versiune 
electronică, ar trebui să includă 
cartografierea genetică a exemplarului 
utilizat ca referinţă, ce urmează a fi 
efectuată în momentul înregistrării sau 
introducerii IDE.

Or. it

Amendamentul 39
James Nicholson

Propunere de regulament
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
prevede că autoritatea competentă emite un 
paşaport pentru fiecare animal care trebuie 
să fie identificat în conformitate cu 
regulamentul respectiv. Aceasta generează 

(19) Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
prevede că autoritatea competentă emite un 
paşaport pentru fiecare animal care trebuie 
să fie identificat în conformitate cu 
regulamentul respectiv. Aceasta generează 
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o sarcină administrativă considerabilă 
pentru statele membre. Bazele electronice 
de date înfiinţate de statele membre 
asigură în mod suficient trasabilitatea 
deplasărilor interne ale bovinelor. În 
consecinţă, paşapoartele ar trebui să fie 
emise doar pentru animalele destinate 
comerţului intraUniune. Odată ce schimbul 
de date între bazele electronice naţionale 
de date este operaţional, cerinţa de a emite 
astfel de paşapoarte ar trebui să nu se mai 
aplice pentru animalele destinate 
comerţului intra-Uniune.

o sarcină administrativă considerabilă 
pentru statele membre. Bazele electronice 
de date înfiinţate de statele membre ar 
trebui să asigure în mod suficient 
trasabilitatea deplasărilor interne ale 
bovinelor. În consecinţă, paşapoartele ar 
trebui să fie emise doar pentru animalele 
destinate comerţului în interiorul Uniunii. 
Odată ce schimbul de date între bazele 
electronice naţionale de date este 
operaţional, cerinţa de a emite astfel de 
paşapoarte ar trebui să nu se mai aplice 
pentru animalele destinate comerţului în 
interiorul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 40
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Până în prezent, nu există o 
legislaţie specifică referitoare la clonare. 
Cu toate acestea, sondajele de opinie 
arată că această chestiune este de mare 
interes pentru publicul european. De 
aceea, este bine să se asigure etichetarea 
corespunzătoare a cărnii de vită provenite 
de la animale clonate sau de la 
descendenţii lor. Această dispoziţie ar 
trebui să aplice în mod tranzitoriu, până 
la adoptarea unei legislaţii specifice care 
să interzică introducerea pe piaţă a 
alimentelor provenite de la animale 
clonate sau de la descendenţii lor.

Or. en
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Amendamentul 41
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 19b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) Etichetarea de vită şi de mânzat a 
fost bine reglementată de mulţi ani şi 
poate servi drept model pentru etichetarea 
cărnii în general. Cu toate acestea, se 
constată un regres în asigurarea 
transparenţei depline pentru consumatori 
în cazul etichetării cărnii de vită provenite 
de la animale hrănite cu organisme 
modificate genetic. Dat fiind că există 
solicitări clare din partea publicului, este 
indicat să se introducă cerinţe de 
etichetare obligatorii pentru carnea de 
vită provenită de la animale hrănite cu 
organisme modificate genetic pentru a 
asigura în viitor etichetarea de acest tip 
pentru toate produsele animaliere.

Or. en

Amendamentul 42
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Secţiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabileşte norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificaţii de etichetare de 
către autoritatea competentă a statului 
membru. Sarcinile administrative şi 
costurile suportate de statele membre şi de 

eliminat
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operatorii economici care aplică acest 
sistem nu sunt proporţionale cu 
beneficiile sistemului. Prin urmare, 
secţiunea respectivă ar trebui eliminată.

Or. it

Justificare

Mulţi operatori utilizează cu succes acest instrument important pentru oferi informaţii 
suplimentare utile (rasa, sexul şi vârsta animalului, tipul obişnuit de hrană etc.) de interes 
pentru consumatorii care doresc să fie bine informaţi în legătură cu ceea ce cumpără. 
Abrogarea acestor clauze ar crea un vid în care ar prolifera diferite sisteme voluntare de 
etichetare a cărnii de vită, fără niciun mecanism adecvat şi strict de control.

Amendamentul 43
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Secţiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabileşte norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificaţii de etichetare de 
către autoritatea competentă a statului 
membru. Sarcinile administrative şi 
costurile suportate de statele membre şi de 
operatorii economici care aplică acest 
sistem nu sunt proporţionale cu 
beneficiile sistemului. Prin urmare, 
secţiunea respectivă ar trebui eliminată.

eliminat

Or. it

Justificare

Sistemul actual de etichetare voluntară a avut un mare succes până în prezent în ceea ce 
priveşte organizarea întregului sector al bovinelor şi informarea consumatorului final.
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Amendamentul 44
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Secţiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabileşte norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificaţii de etichetare de 
către autoritatea competentă a statului 
membru. Sarcinile administrative şi 
costurile suportate de statele membre şi de 
operatorii economici care aplică acest 
sistem nu sunt proporţionale cu 
beneficiile sistemului. Prin urmare, 
secţiunea respectivă ar trebui eliminată.

eliminat

Or. en

Amendamentul 45
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Secţiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabileşte norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificaţii de etichetare de către 
autoritatea competentă a statului membru. 
Sarcinile administrative şi costurile 
suportate de statele membre şi de 
operatorii economici care aplică acest 
sistem nu sunt proporţionale cu 
beneficiile sistemului. Prin urmare, 
secţiunea respectivă ar trebui eliminată.

(20) Secţiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabileşte norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificaţii de etichetare de către 
autoritatea competentă a statului membru. 
Toate menţiunile de pe etichetă 
suplimentare faţă de cerinţele de 
etichetare obligatorii, de exemplu, cele 
referitoare la rasă, hrănire şi creştere, 
sunt extrem de importante atât pentru 
consumatori, cât şi pentru fermieri, care 
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folosesc această etichetare pentru a-şi 
promova produsele. Prin urmare, pentru a 
asigura exactitatea şi fiabilitatea 
informaţiilor, secţiunea respectivă ar trebui 
menţinută.

Or. en

Justificare

Promovarea optimă a produselor este un factor important pentru fermieri. Aprobarea din 
partea autorităţii competente este o garanţie a exactităţii şi fiabilităţii informaţiilor înscrise 
pe etichete. În absenţa unei asemenea aprobări, consumatorii nu pot avea încredere în 
menţiunile de pe etichetă, motiv pentru care sistemul de etichetare voluntară trebuie 
menţinut.

Amendamentul 46
Sophie Auconie

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Secţiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabileşte norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificaţii de etichetare de către 
autoritatea competentă a statului membru.
Sarcinile administrative şi costurile 
suportate de statele membre şi de operatorii 
economici care aplică acest sistem nu sunt 
proporţionale cu beneficiile sistemului.
Prin urmare, secţiunea respectivă ar trebui
eliminată.

(20) Secţiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabileşte norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificaţii de etichetare de către 
autoritatea competentă a statului membru.
Sarcinile administrative şi costurile 
suportate de statele membre şi de operatorii 
economici care aplică acest sistem nu sunt 
proporţionale cu beneficiile sistemului.
Prin urmare, normele referitoare la 
sistemul de etichetare voluntară ar trebui
eliminate. Eliminarea ar trebui totuşi 
contrabalansată de formularea unor 
norme generale care să asigure protecţia 
consumatorului.

Or. fr
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Justificare

Chiar dacă ar fi preferabil să se elimine „sistemul” de etichetare voluntară (inclusiv 
specificaţiile, sancţiunile etc.), etichetarea voluntară rămâne în vigoare. Sunt necesare norme 
generale pentru a trata această chestiune şi a proteja consumatorii (prin informaţii obiective 
care să poată fi verificate de autorităţile competente şi înţelese de consumatori). Aceste 
norme generale vor completa legislaţia orizontală privind etichetarea.

Amendamentul 47
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Secţiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabileşte norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificaţii de etichetare de către 
autoritatea competentă a statului membru. 
Sarcinile administrative şi costurile 
suportate de statele membre şi de 
operatorii economici care aplică acest 
sistem nu sunt proporţionale cu 
beneficiile sistemului. Prin urmare, 
secţiunea respectivă ar trebui eliminată.

(20) Secţiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabileşte norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificaţii de etichetare de către 
autoritatea competentă a statului membru. 
Sistemul de etichetare facultativă a cărnii 
de vită şi mânzat trebuie revizuit pentru a 
reflecta evoluţiile survenite în sectorul 
bovinelor de la adoptarea regulamentului 
de mai sus. Prin urmare, secţiunea 
respectivă ar trebui eliminată. Fără a 
aduce atingere celor de mai sus, pentru a 
asigura reglementarea corespunzătoare a 
sistemului de etichetare facultativă a 
cărnii de vită şi mânzat în concordanţă cu 
celelalte sectoare, această eliminare nu ar 
trebui să intre în vigoare înainte de 
înlocuirea Secţiunii II prin elaborarea 
unor dispoziţii legale la nivelul UE 
privind standardele de comercializare a 
produselor animaliere sau a oricăror altor 
norme cu efect echivalent.

Or. es
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Amendamentul 48
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Secţiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabileşte norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificaţii de etichetare de către 
autoritatea competentă a statului membru.
Sarcinile administrative şi costurile 
suportate de statele membre şi de 
operatorii economici care aplică acest 
sistem nu sunt proporţionale cu 
beneficiile sistemului. Prin urmare, 
secţiunea respectivă ar trebui eliminată.

(20) Secţiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabileşte norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificaţii de etichetare de către 
autoritatea competentă a statului membru. 
Sistemul de etichetare facultativă a cărnii 
de vită şi mânzat trebuie revizuit pentru a 
reflecta evoluţiile survenite în sectorul 
bovinelor de la adoptarea regulamentului 
de mai sus. Prin urmare, secţiunea 
respectivă ar trebui eliminată. Fără a 
aduce atingere celor de mai sus, pentru a 
asigura reglementarea corespunzătoare a 
sistemului de etichetare facultativă a 
cărnii de vită şi mânzat în concordanţă cu
celelalte sectoare, această eliminare nu ar 
trebui să intre în vigoare înainte de 
înlocuirea Secţiunii II prin elaborarea 
unor dispoziţii legale la nivelul UE 
privind standardele de comercializare a 
produselor animaliere sau a oricăror altor 
norme cu efect echivalent.

Or. es

Justificare

Propunerea Comisiei ar crea un vid legislativ în ceea ce priveşte etichetarea facultativă, care 
oferă beneficii atât pentru sector, cât şi pentru consumatori prin furnizarea unor informaţii 
utile care măresc valoarea adăugată a produselor.

Amendamentul 49
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Secţiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabileşte norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificaţii de etichetare de către 
autoritatea competentă a statului membru.
Sarcinile administrative şi costurile 
suportate de statele membre şi de 
operatorii economici care aplică acest 
sistem nu sunt proporţionale cu 
beneficiile sistemului. Prin urmare, 
secţiunea respectivă ar trebui eliminată.

(20) Secţiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabileşte norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificaţii de etichetare de către 
autoritatea competentă a statului membru.

Or. it

Amendamentul 50
Marisa Matias

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Secţiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabileşte norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificaţii de etichetare de către 
autoritatea competentă a statului membru. 
Sarcinile administrative şi costurile 
suportate de statele membre şi de 
operatorii economici care aplică acest 
sistem nu sunt proporţionale cu 
beneficiile sistemului. Prin urmare, 
secţiunea respectivă ar trebui eliminată.

(20) Secţiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabileşte norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificaţii de etichetare de către 
autoritatea competentă a statului membru. 
Aceste norme le oferă consumatorilor 
informaţii importante în legătură cu 
diferitele modele de producţie a cărnii de 
vită, aşa că, prin urmare, secţiunea 
respectivă ar trebui menţinută

Or. en
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Amendamentul 51
James Nicholson

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Secţiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabileşte norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificaţii de etichetare de către 
autoritatea competentă a statului membru.
Sarcinile administrative şi costurile 
suportate de statele membre şi de operatorii 
economici care aplică acest sistem nu sunt 
proporţionale cu beneficiile sistemului. 
Prin urmare, secţiunea respectivă ar trebui 
eliminată.

(20) Secţiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabileşte norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificaţii de etichetare de către 
autoritatea competentă a statului membru. 
Sarcinile administrative şi costurile 
suportate de statele membre şi de operatorii 
economici care aplică acest sistem nu sunt 
proporţionale cu beneficiile sistemului. 
Prin urmare, secţiunea respectivă ar trebui 
eliminată. În orice caz, normele de 
etichetare orizontale stabilite în 
Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 se vor 
aplica în legătură cu informaţiile de pe 
etichetele pentru carnea de vită altele 
decât cele care intră sub incidenţa 
sistemului obligatoriu de etichetare a 
cărnii de vită prevăzute la articolele 13-15 
din Regulamentul (CE) nr. 1760/2000.

Or. en

Amendamentul 52
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Secţiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabileşte norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificaţii de etichetare de către 

(20) Secţiunea II a titlului II din 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 
stabileşte norme pentru un sistem de 
etichetare facultativă a cărnii de vită şi 
mânzat, prin care se prevede autorizarea 
anumitor specificaţii de etichetare de către 
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autoritatea competentă a statului membru. 
Sarcinile administrative şi costurile 
suportate de statele membre şi de 
operatorii economici care aplică acest 
sistem nu sunt proporţionale cu 
beneficiile sistemului. Prin urmare, 
secţiunea respectivă ar trebui eliminată.

autoritatea competentă a statului membru. 
Acest sistem le oferă informaţii utile 
consumatorilor. Prin urmare, secţiunea 
respectivă ar trebui menţinută.

Or. en

Amendamentul 53
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Pentru a asigura că normele necesare 
pentru funcţionarea adecvată a identificării, 
înregistrării şi trasabilităţii bovinelor şi a 
cărnii de vită şi mânzat sunt aplicate, 
competenţa de a adopta acte legislative în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
priveşte cerinţele pentru mijloacele 
alternative de identificare a bovinelor, 
circumstanţele speciale în care statele 
membre pot prelungi perioadele maxime 
pentru aplicarea mijloacelor de identificare, 
datele care trebuie schimbate între bazele 
electronice de date ale statelor membre, 
perioada maximă pentru anumite obligaţii 
de raportare, cerinţele pentru mijloacele de 
identificare, informaţiile care trebuie 
incluse în paşapoarte şi în registrele 
individuale care sunt păstrate în fiecare 
exploataţie, nivelul minim al controalelor 
oficiale, identificarea şi înregistrarea 
deplasărilor bovinelor când sunt scoase din 
ferme în perioada păşunatului de vară în 
diverse regiuni de munte, norme pentru 
etichetarea anumitor produse care ar trebui 
să fie echivalente cu normele prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000, 
definiţiile pentru carnea de vită şi mânzat 

(22) Pentru a asigura că normele necesare 
pentru funcţionarea adecvată a identificării, 
înregistrării şi trasabilităţii bovinelor şi a 
cărnii de vită şi mânzat sunt aplicate, 
competenţa de a adopta acte legislative în 
conformitate cu articolul 290 din tratat ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
priveşte cerinţele pentru mijloacele 
alternative de identificare a bovinelor, 
circumstanţele speciale în care statele 
membre pot prelungi perioadele maxime 
pentru aplicarea mijloacelor de identificare, 
datele care trebuie schimbate între bazele 
electronice de date ale statelor membre, 
perioada maximă pentru anumite obligaţii 
de raportare, cerinţele pentru mijloacele de 
identificare, informaţiile care trebuie 
incluse în paşapoarte şi în registrele 
individuale care sunt păstrate în fiecare 
exploataţie, nivelul minim al controalelor 
oficiale, identificarea şi înregistrarea 
deplasărilor bovinelor când sunt scoase din 
ferme în perioada păşunatului de vară în 
diverse regiuni de munte, norme pentru 
etichetarea anumitor produse care ar trebui 
să fie echivalente cu normele prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000, 
definiţiile pentru carnea de vită şi mânzat 
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tocată, resturile de carne de vită şi mânzat, 
carnea de vită şi mânzat tranşată, 
menţiunile specifice care pot figura pe 
etichete, dispoziţiile privind etichetarea 
referitoare la simplificarea indicării 
originii, dimensiunile maxime şi 
componenţa anumitor grupe de animale, 
procedurile de autorizare referitoare la 
condiţiile de etichetare a ambalajelor de 
carne tranşată. Este deosebit de important 
ca, în cursul activităţilor pregătitoare, 
Comisia să desfăşoare consultări 
corespunzătoare, inclusiv la nivel de 
experţi. Comisia, în momentul pregătirii şi 
elaborării actelor delegate, ar trebui să 
asigure transmiterea simultană, promptă şi 
adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European şi Consiliu.

tocată, resturile de carne de vită şi mânzat, 
carnea de vită şi mânzat tranşată, 
dimensiunile maxime şi componenţa 
anumitor grupe de animale, procedurile de 
autorizare referitoare la condiţiile de 
etichetare a ambalajelor de carne tranşată. 
Este deosebit de important ca, în cursul 
activităţilor pregătitoare, Comisia să 
desfăşoare consultări corespunzătoare, 
inclusiv la nivel de experţi. Este deosebit 
de important ca, pe durata activităţilor 
pregătitoare, Comisia să desfăşoare 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experţi. Comisia, în momentul pregătirii şi 
elaborării actelor delegate, ar trebui să 
asigure transmiterea simultană, promptă şi 
adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European şi Consiliu.

Or. it

Justificare

Nu este bine să se confere Comisiei competenţa de a recurge la acte delegate în cazul 
indicaţiilor specifice care pot figura pe etichete şi al revizuirii menţiunilor de pe etichete 
legate de simplificarea indicaţiei de origine, având în vedere importanţa acestora ca 
instrumente menite să asigure transparenţa şi trasabilitatea pe piaţă.

Amendamentul 54
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 2 se adaugă următoarea 
definiţie:
„animale clonate” înseamnă animale 
produse cu ajutorul unei metode de 
reproducere artificiale, asexuate, care are 
ca scop producerea unei copii identice sau 
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aproape identice din punct de vedere 
genetic a unui animal individual;

Or. en

Amendamentul 55
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. La articolul 2 se adaugă următoarea 
definiţie:
„descendenţi ai animalelor clonate” 
înseamnă animale produse prin 
reproducere sexuată, în cazurile în care 
cel puţin unul dintre progenitorii acestora 
este animal clonat;

Or. en

Amendamentul 56
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. La articolul 2 se adaugă următoarea 
definiţie:
„furaje modificate genetic” înseamnă 
furaje care corespund definiţiei de la 
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articolul 2 punctul 7 din Regulamentul 
(CE) nr. 1829/2003.

Or. en

Amendamentul 57
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 3 – primul paragraf – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

la articolul 3, primul paragraf, litera (a) 
se înlocuieşte cu următorul text:

eliminat

"(a) mijloace de identificare pentru 
identificarea individuală a animalelor;”

Or. de

Amendamentul 58
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot introduce dispoziţii 
naţionale pentru a face obligatorie 
utilizarea unui dispozitiv electronic de 
identificare ca unul dintre cele două 
mijloace de identificare menţionate la 
alineatul (1).

eliminat

Statele membre care apelează la această 
opţiune prezintă Comisiei textul acestor 
dispoziţii naţionale.

Or. it
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Amendamentul 59
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 4 – alineatul 2 – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre pot introduce dispoziţii 
naţionale pentru a face obligatorie 
utilizarea unui dispozitiv electronic de 
identificare ca unul dintre cele două 
mijloace de identificare menţionate la 
alineatul (1).

(2) Într-un termen de cinci ani 
reprezentând perioada de tranziţie de 
după intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, statele membre pot introduce 
dispoziţii naţionale pentru a face 
obligatorie utilizarea unui dispozitiv 
electronic de identificare ca unul dintre 
cele două mijloace de identificare 
menţionate la alineatul (1). Cel mai târziu 
la expirarea acestei perioade de tranziţie, 
utilizarea unui mijloc de identificare 
electronic ca unul dintre cele două 
mijloace de identificare prevăzute la 
alineatul (1) este obligatorie.

Or. de

Amendamentul 60
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful doi

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care apelează la această 
opţiune prezintă Comisiei textul acestor 
dispoziţii naţionale.

Statele membre prezintă Comisiei textul 
acestor dispoziţii naţionale.

Or. de
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Amendamentul 61
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful doi

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care apelează la această 
opţiune prezintă Comisiei textul acestor 
dispoziţii naţionale.

Statele membre care apelează la această 
opţiune prezintă Comisiei textul acestor 
dispoziţii naţionale. Comisia comunică 
aceste dispoziţii naţionale celorlalte state 
membre şi le pune la dispoziţia publicului.

Or. en

Amendamentul 62
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre introduc 
identificarea electronică obligatorie în 
termen de zece ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Implementarea identificării electronice în această legislaţie este un pas necesar pe calea 
actualizării legislaţiei. IDE ar urma să reducă sarcinile administrative, să simplifice 
înregistrarea şi să garanteze trasabilitatea animalelor. De aceea, legislaţia trebuie să 
definească un termen de implementare al sistemului obligatoriu de identificare electronică. 
Zece ani se consideră a fi un termen adecvat care poate fi respectat de toate statele membre.
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Amendamentul 63
Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 4 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Comisia se asigură că mijloacele de 
identificare naţionale utilizate sunt 
interoperabile.

Or. de

Amendamentul 64
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 4b – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care exploataţia de 
destinaţie este situată într-un stat membru 
care a introdus dispoziţii naţionale menite 
să introducă utilizarea obligatorie a unui 
dispozitiv electronic de identificare astfel 
cum se menţionează la articolul 4 
alineatul (2), aceste animale sunt 
identificate prin intermediul respectivului 
dispozitiv electronic de identificare în 
exploataţia de destinaţie în Uniune, într-o 
perioadă care urmează să fie stabilită de 
statul membru de destinaţie.

eliminat

Or. it

Amendamentul 65
Britta Reimers
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 4c – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Identificarea animalelor deplasate dintr-un 
stat membru într-altul

Identificarea animalelor născute după 
datele la care se face referire în 
Regulamentul 1760/2000. care sunt 
deplasate dintr-un stat membru într-altul

Or. de

Amendamentul 66
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 4c – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care exploataţia de 
destinaţie este situată într-un stat membru 
care a introdus dispoziţii naţionale menite 
să introducă utilizarea obligatorie a unui 
dispozitiv electronic de identificare, 
animalele sunt identificate prin 
intermediul respectivului dispozitiv 
electronic de identificare:

eliminat

(a) înainte de a fi deplasate către 
exploataţia de destinaţie din statul 
membru respectiv; or
(b) în exploataţia de destinaţie, într-o 
perioadă maximă care urmează să fie 
stabilită de către statul membru în care 
este situată respectiva exploataţie.
Perioada maximă menţionată la litera (b) 
nu depăşeşte 20 de zile de la data sosirii 
animalelor în exploataţia de destinaţie. În 
orice caz, mijloacele de identificare se 
aplică animalelor înainte ca acestea să 
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iasă din exploataţia de destinaţie.
Cu toate acestea, primul paragraf nu se 
aplică animalelor destinate direct unui 
abator situat pe teritoriul statului membru 
care a introdus dispoziţii naţionale menite 
să introducă utilizarea obligatorie a unui 
dispozitiv electronic de identificare, cu 
condiţia ca animalele să fie sacrificate în 
termen de 20 de zile de la respectivele 
controale veterinare.

Or. it

Amendamentul 67
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 4c – alineatul 2 – litera a 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) înainte de a fi deplasate către 
exploataţia de destinaţie din statul 
membru respectiv; or

eliminat

Or. de

Amendamentul 68
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 4c – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) înainte de a fi deplasate către 
exploataţia de destinaţie din statul 
membru respectiv; or

eliminat
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Or. es

Amendamentul 69
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 4d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Niciun mijloc de identificare nu poate fi
îndepărtat sau înlocuit fără permisiunea şi 
controlul autorităţii competente. 
Permisiunea respectivă poate fi acordată 
numai în cazul în care îndepărtarea sau 
înlocuirea nu compromit trasabilitatea 
animalului.

Niciun mijloc de identificare nu este
modificat, îndepărtat sau înlocuit fără 
permisiunea şi controlul autorităţii 
competente. Permisiunea respectivă poate 
fi acordată numai în cazul în care 
modificarea, îndepărtarea sau înlocuirea nu 
compromit trasabilitatea animalului.

Or. en

Amendamentul 70
Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 5 – prima liniuţă 
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Statele membre pot face schimb de date 
electronice între bazele lor electronice de 
date de la data la care Comisia recunoaşte 
operabilitatea deplină a sistemului de 
schimb de date.

„Statele membre pot face schimb de date 
electronice între bazele lor electronice de 
date de la data la care Comisia recunoaşte 
operabilitatea deplină a sistemului de 
schimb de date. Acest lucru trebuie făcut 
astfel încât să se garanteze protecţia 
datelor şi să se prevină orice abuz pentru 
a proteja interesele exploataţiei.

Or. de
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Amendamentul 71
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Articolul 6 se înlocuieşte cu următorul 
text:

eliminat

Or. en

Amendamentul 72
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care un stat membru nu face 
schimb de date electronice cu alte state 
membre în cadrul sistemului de schimb 
electronic de date menţionat la articolul 
5:

eliminat

Or. de

Amendamentul 73
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) autoritatea competentă, pentru fiecare eliminat
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animal care este destinat comerţului 
intra-Uniune, emite un paşaport pe baza 
informaţiilor conţinute în baza 
electronică de date înfiinţată în statul 
membru respectiv;

Or. de

Amendamentul 74
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) fiecare animal pentru care este emis 
un paşaport este însoţit de acesta ori de 
câte ori animalul este deplasat dintr-un 
stat membru într-altul;

eliminat

Or. de

Amendamentul 75
Christa Klaß

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) la sosirea animalului în exploataţia de 
destinaţie, paşaportul care însoţeşte 
animalul este predat autorităţii 
competente din statul membru în care este 
situată exploataţia de destinaţie.”

eliminat

Or. de
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Amendamentul 76
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 6
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 6 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) În cazul unor animale exportate în 
ţări terţe, paşaportul este predat de 
ultimul deţinător autorităţii competente în 
regiunea în care este exportat animalul.

Or. en

Amendamentul 77
Riikka Manner, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 7 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) are acces direct la baza electronică de 
date care conţine deja informaţiile de 
inclus în registru; şi

(a) are acces direct la baza electronică de 
date care conţine deja informaţiile de 
inclus în registru.

Or. en

Amendamentul 78
Riikka Manner, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 7 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 7 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) introduce informaţii actualizate direct eliminat
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în baza electronică de date în termen de 
24 de ore de la eveniment.

Or. en

Justificare

Termenul de 24 de ore pune probleme, întrucât în baza de date nu este înregistrată ora exactă 
a evenimentului în cauză, ci numai data. De aceea, ar fi greu de controlat conformitatea în 
cazul în care norma se bazează pe ore. În plus, mai degrabă ar descuraja decât ar încuraja 
actualizarea electronică a registrelor dacă termenul pentru introducerea informaţiilor direct 
în baza de date ar fi foarte strict iar termenul pentru introducerea manuală a informaţiilor ar 
fi mai lax.

Amendamentul 79
Riikka Manner, Britta Reimers

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 9a

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că orice 
persoană care răspunde de identificarea şi 
înregistrarea animalelor primeşte 
instrucţiuni şi îndrumări cu privire la 
dispoziţiile relevante din prezentul 
regulament şi la orice acte delegate şi de 
punere în aplicare adoptate de către 
Comisie în baza articolelor 10 şi 10a, 
precum şi că sunt disponibile cursuri de 
instruire adecvate.”

Statele membre se asigură că orice 
persoană care răspunde de identificarea şi 
înregistrarea animalelor primeşte 
instrucţiuni şi îndrumări cu privire la 
dispoziţiile relevante din prezentul 
regulament şi la orice acte delegate şi de 
punere în aplicare adoptate de către 
Comisie în baza articolelor 10 şi 10a, 
precum şi că sunt disponibile cursuri de 
instruire adecvate. Aceste informaţii se 
pun la dispoziţie cu titlu gratuit ori de câte 
ori dispoziţiile relevante suferă o 
modificare.
Statele membre fac schimb de bune 
practici pentru a asigura calitatea 
formărilor şi schimburilor de informaţii 
pe tot cuprinsul Uniunii Europene.

Or. en
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Amendamentul 80
Kriton Arsenis, Corinne Lepage

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 13 – alineatul 5 – litera a – subpunctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) la alineatul (5) litera (a) se adaugă 
următorul subpunct:
„dacă carnea de vită provine de la 
animale hrănite cu furaje modificate 
genetic”.

Or. en

Amendamentul 81
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11 – litera ba (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 13 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se adaugă următorul alineat:
“(5a) În termen de [şase luni de la 
intrarea în vigoare] operatorii şi 
organizaţiile indică, de asemenea, pe 
etichete dacă carnea de vită sau de 
mânzat provine de la animale clonate sau 
de la descendenţii lor.”

Or. en

Amendamentul 82
Kartika Tamara Liotard
Bart Staes
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 11 – litera bb (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 13 – alineatul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) se adaugă următorul alineat:
„(5b) În termen de [şase luni de la 
intrarea în vigoare] operatorii şi 
organizaţiile indică, de asemenea, pe 
etichete dacă carnea de vită sau de 
mânzat provine de la animale hrănite cu 
furaje modificate genetic.”

Or. en

Amendamentul 83
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 12 – teza introductivă
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 14 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. La articolul 14, paragraful al patrulea 
se înlocuieşte cu următorul text:

eliminat

„Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
22b menite să stabilească norme 
echivalente cu cele de la primele trei 
alineate ale prezentului articol pentru 
resturile de carne de vită şi mânzat sau 
pentru carnea de vită şi mânzat tranşată”.

Or. en

Amendamentul 84
Sophie Auconie
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 13a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Titlul II – secţiunea 2 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

13a. Titlul capitolului II se înlocuieşte cu 
următorul text: Etichetarea voluntară

Or. fr

Justificare

Chiar dacă ar fi preferabil să se elimine „sistemul” de etichetare voluntară (inclusiv 
specificaţiile, sancţiunile etc.), etichetarea voluntară rămâne în vigoare. Sunt necesare norme 
generale pentru a trata această chestiune şi a proteja consumatorii (prin informaţii obiective 
care să poată fi verificate de autorităţile competente şi înţelese de consumatori). Aceste 
norme generale vor completa legislaţia orizontală privind etichetarea.

Amendamentul 85
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolele 16 – 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Articolele 16, 17 şi 18 se elimină. eliminat

Or. en

Justificare

Eliminarea secţiunii referitoare la etichetarea voluntară nu este de natură să asigure 
informarea exactă şi fiabilă a consumatorului în legătură cu produsul, ceea ce este o cerinţă 
de bază a unui sistem de etichetare bun şi fiabil. Această etichetare oferă informaţii 
importante pentru consumatori şi fermierilor un mijloc mai bun de promovare a produselor.

Amendamentul 86
Horst Schnellhardt, Renate Sommer
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolele 16 – 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Articolele 16, 17 şi 18 se elimină. eliminat

Or. de

Amendamentul 87
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolele 16 – 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Articolele 16, 17 şi 18 se elimină. eliminat

Or. it

(A se vedea amendamentul prin care se elimină considerentul 20.)

Amendamentul 88
Elisabetta Gardini, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolele 16 – 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Articolele 16, 17 şi 18 se elimină. eliminat

Or. it

Justificare

Dispoziţiile privind etichetarea facultativă a cărnii de vită au dat rezultate excelente în ceea 
ce priveşte organizarea întregului sector, stârnind, de asemenea, interesul consumatorilor 
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care pot obţine informaţii utile pentru a cumpăra în cunoştinţă de cauză. Abrogarea acestor 
clauze privind menţiunile facultative ar crea un vid în care ar prolifera diferite sisteme 
voluntare de etichetare a cărnii de vită, fără niciun mecanism adecvat şi strict de control.

Amendamentul 89
Esther Herranz García

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolele 16 – 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Articolele 16, 17 şi 18 se elimină. eliminat

Or. es

Justificare

Propunerea Comisiei ar crea un vid legislativ în ceea ce priveşte etichetarea facultativă, care 
oferă beneficii atât pentru sector, cât şi pentru consumatori prin furnizarea unor informaţii 
utile care măresc valoarea adăugată a produselor.

Amendamentul 90
Giommaria Uggias, Andrea Zanoni, Niccolò Rinaldi

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolele 16 – 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Articolele 16, 17 şi 18 se elimină. eliminat

Or. it

Amendamentul 91
Kriton Arsenis

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
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Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolele 16 – 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Articolele 16, 17 şi 18 se elimină. eliminat

Or. en

Amendamentul 92
Marisa Matias

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolele 16 – 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Articolele 16, 17 şi 18 se elimină. eliminat

Or. en

Amendamentul 93
Bart Staes
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolele 16 – 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Articolele 16, 17 şi 18 se elimină. eliminat

Or. en

Amendamentul 94
Sophie Auconie
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Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Articolele 16, 17 şi 18 se elimină. 14. Articolul 16 se modifică după cum 
urmează:
Norme generale
Informaţiile diferite de cele specificate în 
partea I a prezentului titlu adăugate pe 
etichete de operatori sau de organizaţii 
care comercializează carnea de vită 
trebuie să fie obiective, verificabile de 
către autorităţile competente şi inteligibile 
de către consumatori.

Or. fr

Justificare

Chiar dacă ar fi preferabil să se elimine „sistemul” de etichetare voluntară (inclusiv 
specificaţiile, sancţiunile etc.), etichetarea voluntară rămâne în vigoare. Sunt necesare norme 
generale pentru a trata această chestiune şi a proteja consumatorii (prin informaţii obiective 
care să poată fi verificate de autorităţile competente şi înţelese de consumatori). Aceste 
norme generale vor completa legislaţia orizontală privind etichetarea.

Amendamentul 95
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolele 16 – 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Articolele 16, 17 şi 18 se elimină. 14. Articolele 16, 17 şi 18 se elimină. Fără 
a aduce atingere dispoziţiilor articolului 
1a, Comisia garantează că dispoziţiile 
cuprinse în articolele eliminate se reflectă 
în normele comunitare referitoare la 
carnea de vită, actualizate şi îmbunătăţite 
în funcţie de necesităţi.
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Or. es

Amendamentul 96
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolele 16 – 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Articolele 16, 17 şi 18 se elimină. 14. Articolele 16, 17 şi 18 se elimină.
Comisia garantează că dispoziţiile 
cuprinse în articolele eliminate se reflectă 
în normele comunitare referitoare la 
carnea de vită, actualizate şi îmbunătăţite 
în funcţie de necesităţi.

Or. es

Justificare

Propunerea Comisiei ar crea un vid legislativ în ceea ce priveşte etichetarea facultativă, care 
oferă beneficii atât pentru sector, cât şi pentru consumatori prin furnizarea unor informaţii 
utile care măresc valoarea adăugată a produselor.

Amendamentul 97
Sophie Auconie

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 14
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolele 16 – 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

14. Articolele 16, 17 şi 18 se elimină. 14. Articolele 17 şi 18 se elimină.

Or. fr

Justificare

Sistemul de etichetare facultativă s-a dovedit un eşec şi ar trebui deci eliminat.
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Amendamentul 98
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 19 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) definiţiile pentru carnea de vită şi 
mânzat tocată, resturile de carne de vită şi 
mânzat sau carnea de vită şi mânzat 
tranşată, menţionate la articolul 14;

eliminat

Or. en

Amendamentul 99
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 19 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) indicaţiile specifice care pot figura pe 
etichete;

eliminat

Or. it

(A se vedea amendamentul la considerentul 22.)

Amendamentul 100
Dagmar Roth-Behrendt

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 19 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) indicaţiile specifice care pot figura pe 
etichete;

(b) definirea menţiunilor specifice care pot 
figura pe etichete şi cerinţele aferente 
acestora,

Or. en

Justificare

Cerinţele pentru autorizarea unor indicaţii specifice care pot fi puse pe etichete diferă de la 
un stat membru la altul şi din acest motiv determină denaturarea concurenţei între operatorii 
din state membre diferite. De aceea, se consideră oportună redactarea de orientări privind 
condiţiile în care pot fi puse pe etichete indicaţii specifice.

Amendamentul 101
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 19 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) dispoziţiile privind etichetarea 
referitoare la simplificarea indicării 
originii;

eliminat

Or. it

(A se vedea amendamentul la considerentul 22.)

Amendamentul 102
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 15
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 19 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) procedurile de autorizare aferente 
condiţiilor de etichetare a ambalajelor de 

eliminat
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carne tranşată;

Or. en

Amendamentul 103
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 18
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 22b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 4 alineatul (5), la articolul 4a 
alineatul (2) şi la articolele 5, 7, 10, 14 şi 
19 este conferită Comisiei pentru o 
perioadă de timp nedeterminată începând 
cu data intrării în vigoare a prezentului 
regulament sau începând cu orice altă dată 
stabilită de legiuitor.

(2) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 4 alineatul (5), la articolul 4a 
alineatul (2) şi la articolele 5, 7, 10 şi 19 
este conferită Comisiei pentru o perioadă 
de cinci ani începând cu data intrării în 
vigoare a prezentului regulament sau 
începând cu orice altă dată stabilită de 
legiuitor.

Or. en

Amendamentul 104
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 1 – punctul 19a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1760/2000
Articolul 23a

Textul propus de Comisie Amendamentul

19a. Se inserează următorul articol:
Articolul 23a

Raport
În termen de maximum cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia prezintă un raport 
Parlamentului şi Consiliului.
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Or. es

Amendamentul 105
Andres Perello Rodriguez

Propunere de regulament
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Dispoziţii tranzitorii

Articolul 1 alineatul (14) intră în vigoare 
la 1 ianuarie 2014.

Or. es

Amendamentul 106
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Dispoziţii tranzitorii

Articolul 1 alineatul (14) intră în vigoare 
la 1 ianuarie 2014.

Or. es

Justificare

Scopul acestui amendament este acela de a acorda suficient timp pentru elaborarea şi 
adoptarea unor norme de etichetare facultativă specifice şi mai adecvate la nivel european.


