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Amendamentul 11
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolul 290 alineatul (1) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene specifică faptul că „actele 
legislative definesc în mod expres 
obiectivele, conținutul, domeniul de 
aplicare și durata delegării de 
competențe”.

Or. en

Amendamentul 12
Renate Sommer

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Deși anexele la Directivele 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE și 2001/114/CE 
conțin elemente tehnice care ar putea 
necesita adaptarea sau actualizarea pentru a 
ține seama de evoluția standardelor 
internaționale în domeniu, aceste directive 
nu conferă Comisiei competențele 
necesare pentru a adapta sau actualiza 
anexele în cel mai scurt timp în funcție de 
evoluția standardelor internaționale. În 
plus, Directiva 1999/4/CE nu conferă 
Comisiei competențele adecvate pentru a 
adapta sau actualiza în cel mai scurt timp 
anexa sa în funcție de progresul tehnic, 
deși anexa conține elemente tehnice care 
ar putea necesita, de asemenea, adaptarea 
sau actualizarea pentru a ține seama de 
progresul tehnic. În plus, deși conțin 
elemente tehnice care pot necesita 

(3) Anexele la Directivele 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE și 2001/114/CE 
conțin elemente tehnice care ar putea 
necesita adaptarea sau actualizarea pentru a 
ține seama de evoluția standardelor 
internaționale în domeniu. În cazul în care 
dispozițiile respective vizează elemente 
tehnice neesențiale, și anume, în punctele 
B, C și D din anexa I la Directiva 
2000/36/CE, în punctul B din anexa I la 
Directiva 2001/36/CE și în punctul B din 
anexa III la Directiva 2001/113/CE, este 
adecvat să se delege Comisiei competența 
de a adopta acte delegate în conformitate 
cu articolul 290 din tratat pentru a 
armoniza anexele în cauză cu evoluțiile 
relevante ale standardelor internaționale 
sau pentru a ține seama de progresul 
tehnic.
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adaptarea sau actualizarea pentru a ține 
seama de progresul tehnic, punctele A și B 
(1) din anexa I la Directiva 2000/36/CE nu 
sunt incluse în competențele Comisiei de 
a adapta anumite dispoziții ale anexei în 
funcție de progresul tehnic. Prin urmare, 
pentru implementarea coerentă a 
Directivelor 1999/4/CE, 2000/36/CE, 
2001/111/CE, 2001/113/CE și 
2001/114/CE, trebuie să se confere 
Comisiei și competențele suplimentare de 
a adapta sau actualiza anexele la 
Directivele 1999/4/CE, 2000/36/CE, 
2001/111/CE și 2001/114/CE în funcție de 
progresul tehnic și de evoluția 
standardelor internaționale.

Or. de

Amendamentul 13
Renate Sommer

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin urmare, în vederea completării sau 
a modificării anumitor elemente 
neesențiale ale Directivelor 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE și 
2001/114/CE în funcție de progresul tehnic 
și/sau, după caz, de progresele în materie 
de standarde internaționale, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative în conformitate cu articolul 
290 din tratat, referitor la domeniul de 
aplicare și conținutul următor: în ceea ce 
privește Directiva 1999/4/CE, să adapteze 
sau să actualizeze caracteristicile tehnice 
referitoare la descrierile și definițiile 
produselor din anexă, exprimate, în mod 
normal, în procente; în ceea ce privește 
Directiva 2000/36/CE, să adapteze sau să 
actualizeze caracteristicile tehnice 
referitoare la denumirile comerciale și 

(4) Prin urmare, în vederea completării sau 
a modificării anumitor elemente 
neesențiale ale Directivelor 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE și 
2001/114/CE în funcție de progresul tehnic 
și/sau, după caz, de progresele în materie 
de standarde internaționale, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative în conformitate cu articolul 
290 din tratat, referitor la domeniul de 
aplicare și conținutul următor: în ceea ce 
privește Directiva 2000/36/CE, să adapteze 
sau să actualizeze caracteristicile tehnice 
referitoare la secțiunile B, C și D din 
anexele I și II; în ceea ce privește 
Directiva 2001/111/CE, să adapteze sau să 
actualizeze partea B din anexa I în ceea ce 
privește caracteristicile tehnice referitoare; 
în ceea ce privește Directiva 2001/113/CE, 
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definițiile din secțiunea A din anexa 1, 
exprimate, în mod normal, în procente 
și/sau în grame, precum și secțiunile B, C 
și D din anexa menționată; în ceea ce 
privește Directiva 2001/111/CE, să 
adapteze sau să actualizeze partea A din 
anexă în ceea ce privește caracteristicile 
tehnice referitoare la denumirile și 
definițiile produselor, precum și partea B 
din anexă; în ceea ce privește Directiva 
2001/113/CE, să adapteze sau să 
actualizeze anexa I în ceea ce privește 
caracteristicile tehnice referitoare la 
denumirea și definițiile produselor, 
exprimate, în mod normal, în procente 
și/sau în grame, precum și anexa II și 
partea B din anexa III; și în ceea ce 
privește Directiva 2001/114/CE, să 
adapteze sau să actualizeze anexa I în 
ceea ce privește caracteristicile tehnice
legate de definițiile și denumirile 
produselor, exprimate, în mod normal, în 
procente, precum și anexa II;

să adapteze sau să actualizeze anexa II și 
partea B din anexa III în ceea ce privește 
caracteristicile tehnice.

Or. de

Amendamentul 14
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Prin urmare, în vederea completării sau 
a modificării anumitor elemente 
neesențiale ale Directivelor 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE și 
2001/114/CE în funcție de progresul tehnic 
și/sau, după caz, de progresele în materie 
de standarde internaționale, trebuie să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative în conformitate cu articolul 
290 din tratat, referitor la domeniul de 
aplicare și conținutul următor: în ceea ce 
privește Directiva 1999/4/CE, să adapteze 

(4) Prin urmare, în vederea completării sau 
a modificării anumitor elemente 
neesențiale ale Directivelor 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE și 
2001/114/CE în funcție de progresul tehnic 
și de progresele în materie de standarde 
internaționale relevante, ar trebui să se 
delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative în conformitate cu articolul 
290 din tratat, referitor la domeniul de 
aplicare și conținutul următor: în ceea ce 
privește Directiva 1999/4/CE, să adapteze 
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sau să actualizeze caracteristicile tehnice 
referitoare la descrierile și definițiile 
produselor din anexă, exprimate, în mod 
normal, în procente; în ceea ce privește 
Directiva 2000/36/CE, să adapteze sau să 
actualizeze caracteristicile tehnice 
referitoare la denumirile comerciale și 
definițiile din secțiunea A din anexa 1, 
exprimate, în mod normal, în procente 
și/sau în grame, precum și secțiunile B, C 
și D din anexa menționată; în ceea ce 
privește Directiva 2001/111/CE, să 
adapteze sau să actualizeze partea A din 
anexă în ceea ce privește caracteristicile 
tehnice referitoare la denumirile și 
definițiile produselor, precum și partea B 
din anexă; în ceea ce privește Directiva 
2001/113/CE, să adapteze sau să 
actualizeze anexa I în ceea ce privește 
caracteristicile tehnice referitoare la 
denumirea și definițiile produselor, 
exprimate, în mod normal, în procente 
și/sau în grame, precum și anexa II și 
partea B din anexa III; și în ceea ce 
privește Directiva 2001/114/CE, să 
adapteze sau să actualizeze anexa I în ceea 
ce privește caracteristicile tehnice legate de 
definițiile și denumirile produselor, 
exprimate, în mod normal, în procente, 
precum și anexa II.

sau să actualizeze caracteristicile tehnice 
referitoare la descrierile și definițiile 
produselor din anexă, exprimate, în mod 
normal, în procente; în ceea ce privește 
Directiva 2000/36/CE, să adapteze sau să 
actualizeze caracteristicile tehnice 
referitoare la denumirile comerciale și 
definițiile din secțiunea A din anexa 1, 
exprimate, în mod normal, în procente 
și/sau în grame, precum și secțiunile B, C 
și D din anexa menționată; în ceea ce 
privește Directiva 2001/111/CE, să 
adapteze sau să actualizeze partea A din 
anexă în ceea ce privește caracteristicile 
tehnice referitoare la denumirile și 
definițiile produselor, precum și partea B 
din anexă; în ceea ce privește Directiva 
2001/113/CE, să adapteze sau să 
actualizeze anexa I în ceea ce privește 
caracteristicile tehnice referitoare la 
denumirea și definițiile produselor, 
exprimate, în mod normal, în procente 
și/sau în grame, precum și anexa II și 
partea B din anexa III; și în ceea ce 
privește Directiva 2001/114/CE, să 
adapteze sau să actualizeze anexa I în ceea 
ce privește caracteristicile tehnice legate de 
definițiile și denumirile produselor, 
exprimate, în mod normal, în procente, 
precum și anexa II.

Or. en

Amendamentul 15
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 2
Directiva 2000/36/CE
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 6 în 
vederea modificării caracteristicilor 

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 6 în 
vederea modificării secțiunilor B, C și D 
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tehnice referitoare la denumirile 
comerciale și definițiile din secțiunea A 
din anexa 1, precum și în vederea
modificării secțiunilor B, C și D din 
anexă, în funcție de evoluția standardelor 
internaționale în domeniu și, după caz, de 
progresul tehnic.

din anexa I, în funcție de evoluția 
standardelor internaționale în domeniu și, 
după caz, de progresul tehnic.

Or. de

Amendamentul 16
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 2
Directiva 2000/36/CE
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 6 în 
vederea modificării caracteristicilor tehnice 
referitoare la denumirile comerciale și 
definițiile din secțiunea A din anexa 1, 
precum și în vederea modificării secțiunilor 
B, C și D din anexă, în funcție de evoluția 
standardelor internaționale în domeniu și, 
după caz, de progresul tehnic.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 6 în 
vederea modificării caracteristicilor tehnice 
referitoare la denumirile comerciale și 
definițiile din secțiunea A din anexa 1, 
precum și în vederea modificării secțiunilor 
B, C și D din anexă, în funcție de evoluția 
standardelor internaționale în domeniu și 
de progresul tehnic.

Or. en

Amendamentul 17
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 3
Directiva 2001/111/CE
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 5 

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 5 
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pentru a modifica partea A din anexă în 
ceea ce privește caracteristicile tehnice 
legate de denumirea și definițiile 
produselor, precum și partea B din anexă, 
în funcție de evoluția standardelor 
internaționale în domeniu și, după caz, de 
progresul tehnic.

pentru a modifica partea A din anexă în 
ceea ce privește caracteristicile tehnice 
legate de denumirea și definițiile 
produselor, precum și partea B din anexă, 
în funcție de evoluția standardelor 
internaționale în domeniu și de progresul 
tehnic.

Or. en

Amendamentul 18
Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 4 
Directiva 2001/113/CE
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 6 
pentru a modifica anexa I în ceea ce 
privește caracteristicile tehnice legate de 
denumirea și definițiile produselor, 
precum și anexa II și partea B din anexa 
III, în funcție de evoluția standardelor 
internaționale în domeniu și, după caz, de 
progresul tehnic.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 6 
pentru a modifica anexa II și partea B din 
anexa III, în funcție de evoluția 
standardelor internaționale în domeniu și, 
după caz, de progresul tehnic.

Or. de

Amendamentul 19
Kartika Tamara Liotard

Propunere de regulament
Articolul 4
Directiva 2001/113/CE
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 6 

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 6 
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pentru a modifica anexa I în ceea ce 
privește caracteristicile tehnice legate de 
denumirea și definițiile produselor, precum 
și anexa II și partea B din anexa III, în 
funcție de evoluția standardelor 
internaționale în domeniu și, după caz, de 
progresul tehnic.

pentru a modifica anexa I în ceea ce 
privește caracteristicile tehnice legate de 
denumirea și definițiile produselor, precum 
și anexa II și partea B din anexa III, în 
funcție de evoluția standardelor 
internaționale în domeniu și de progresul 
tehnic.

Or. en

Amendamentul 20
Linda McAvan

Propunere de regulament
Articolul 4 
Directiva 2001/113/CE
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 6 
pentru a modifica anexa I în ceea ce 
privește caracteristicile tehnice legate de 
denumirea și definițiile produselor, 
precum și anexa II și partea B din anexa 
III, în funcție de evoluția standardelor 
internaționale în domeniu și, după caz, de 
progresul tehnic.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 6 
pentru a modifica anexa II prin adăugarea, 
dar nu și eliminarea, de ingrediente din 
anexa respectivă și partea B din anexa III, 
în funcție de progresul tehnic și evoluția 
standardelor internaționale în domeniu.

Or. en

Justificare

Anexa II stabilește o listă închisă de ingrediente care pot fi folosite în gemuri. Unii 
producători inovativi ar putea dori să utilizeze ingrediente noi, ca de exemplu florile de soc. 
Conferirea de competențe delegate în acest domeniu ar accelera procedura de aprobare, dat 
fiind faptul că ar fi evitată procedura de codecizie la fiecare introducere a unui nou 
ingredient. Cu toate acestea, eliminarea ingredientelor ar trebui să fie posibilă doar prin 
procedura de codecizie, pentru a oferi astfel un grad mai mare de securitate produselor aflate 
deja pe piață.

Amendamentul 21
Miroslav Ouzký
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Propunere de regulament
Articolul 4
Directiva 2001/113/CE 
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 6 
pentru a modifica anexa I în ceea ce 
privește caracteristicile tehnice legate de 
denumirea și definițiile produselor, 
precum și anexa II și partea B din anexa 
III, în funcție de evoluția standardelor 
internaționale în domeniu și, după caz, de
progresul tehnic.

Pentru a se ține seama de progresul 
tehnic și de evoluția standardelor 
internaționale în domeniu, Comisia este 
împuternicită să adopte acte delegate în 
conformitate cu articolul 6 pentru a 
adăuga, dar nu și pentru a elimina, 
ingrediente din anexa II și pentru a 
modifica partea B din anexa III.

Or. en

Justificare

Producătorii de gemuri, jeleuri și marmelade ar putea dori să introducă în produsele lor noi 
ingrediente, care nu sunt în prezent enumerate în anexa II. Delegarea competențelor în acest 
domeniu ar accelera procedura de aprobare a acestor produse, acolo unde este cazul. 
Limitarea competențelor Comisiei la adăugarea de ingrediente, fără a-i permite eliminarea 
acestora, ar proteja produsele existente și ar deschide piețele pentru noi produse. 

Amendamentul 22
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 4
Directiva 2001/113/CE a Consiliului
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 5 este conferită 
Comisiei pe o perioadă nedeterminată, 
începând de la (…). (Oficiul pentru 
Publicații va completa data intrării în 
vigoare a prezentului act de modificare).

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 5 este conferită 
Comisiei pe o perioadă de cinci ani, de la
…*. Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
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identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.
_______________
*JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 23
Miroslav Ouzký

Propunere de regulament
Articolul 4
Directiva 2001/113/CE
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 5 poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor indicate în 
respectiva decizie. Decizia produce efecte 
din ziua următoare datei publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de 
la o dată ulterioară menționată în decizie. 
Decizia nu afectează valabilitatea actelor 
delegate deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 5 poate fi revocată în orice 
moment de Parlamentul European sau de 
Consiliu. Decizia de revocare pune capăt 
delegării competențelor indicate în 
respectiva decizie. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Decizia nu afectează 
valabilitatea niciunui act delegat deja în 
vigoare.

Or. en

Amendamentul 24
Jean-Pierre Audy

Propunere de regulament
Articolul 6 – paragraful 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament este obligatoriu în 
toate elementele sale și se aplică direct în 
toate statele membre.

Prezentul regulament este obligatoriu în 
toate elementele sale și se aplică direct în 
toate statele membre. Versiunile 
consolidate ale Directivelor 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE 
și 2001/114/CE se pregătesc în termen de 
trei luni de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. fr


