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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul 
doreşte să o modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt 
evidenţiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel 
de fragmente sunt semnalate prin simbolul următor: [...]. Evidenţierea 
cu caractere cursive simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, 
referitoare la elemente ale textului legislativ propuse pentru a fi 
corectate în vederea elaborării textului final (de exemplu elemente 
evident greşite sau omise într-o anumită versiune lingvistică).
Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor tehnice în 
cauză.



PR\798371RO.doc 3/6 PE430.896v01-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5

EXPUNERE DE MOTIVE.....................................................................................................6



PE430.896v01-00 4/6 PR\798371RO.doc

RO



PR\798371RO.doc 5/6 PE430.896v01-00

RO

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de 
abrogare a Deciziei 79/542/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1976 privind întocmirea 
listei cu țări terțe sau cu regiuni ale acestora și de stabilire a condițiilor de sănătate 
animală și publică și de certificare sanitar-veterinară, pentru importul în Comunitate de 
anumite animale vii și carne proaspătă provenită de la acestea
(COM(2009)0516 – C7-0211/2009 – 2009/0146(COD))

(Procedura legislativă ordinară:  prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2009)0516),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2), articolul 37 şi articolul 152 alineatul (4) litera 
(b) din Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7 
0211/2009),

– având în vedere comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu intitulată 
„Consecinţele intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona asupra procedurilor 
decizionale interinstituţionale în curs de desfăşurare” (COM(2009)0665),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3), articolul 43 alineatul (2) şi articolul 168 
alineatul (4) din Tratatul privind funcţionarea UE,

– având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European,

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 
(A7-0000/2010),

1. adoptă în primă lectură poziţia sa, însuşindu-şi propunerea Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei şi parlamentelor 
naţionale poziţia Parlamentului.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

În Directiva 72/462/CEE (a Consiliului) din 12 decembrie 1972 privind problemele sanitare 
veterinare şi de poliţie sanitară veterinară care apar cu ocazia importurilor de animale din 
speciile bovină şi porcină, respectiv de carne proaspătă provenind din ţări terţe, se prevede la 
articolul 3 alineatul (1) că Consiliul stabileşte, la propunerea Comisiei, o listă a ţărilor sau 
regiunilor din care statele membre autorizează importul de animale din speciile bovină şi 
porcină şi importul de carne proaspătă.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (1) menţionat mai sus, Consiliul a stabilit această listă 
în Decizia 79/542/CEE. Pe parcursul anilor, această listă a suferit frecvent modificări, putând 
fi modificată în cadrul procedurii de comitologie.

Directiva 72/462/CEE a fost abrogată în 2004 prin Directiva 2004/68/CE, care asigură 
continuitatea valabilităţii Deciziei 79/542/CEE prin articolul 20, în care se enunţă:

„Dispozițiile de punere în aplicare stabilite prin deciziile adoptate în temeiul Directivei 
72/462/CEE în ceea ce privește importurile de animale vii, carne și produse pe bază de carne 
enumerate la anexa V la prezenta directivă rămân în vigoare până când vor fi înlocuite cu 
măsuri adoptate în noul cadru de reglementare.”

De asemenea, la articolul 4 alineatul (3) litera (c) din Directiva 2004/41/CE se face referire la 
normele de aplicare adoptate în baza Directivei 72/462/CEE ca acte care se vor aplica în 
continuare, mutatis mutandis, până la adoptarea dispozițiilor în baza Regulamentelor (CE) nr. 
852/2004, 853/2004 și 854/2004.

În acelaşi timp, Comisia face două propuneri:

1. abrogarea, prin procedura de codecizie, a Deciziei 79/542/CEE  a Consiliului;
2. înlocuirea Deciziei 79/542/CEE a Consiliului prin procedura de comitologie (procedura 

de reglementare cu control) cu un regulament al Comisiei care codifică toate modificările 
relevante efectuate de-a lungul anilor prin procedura de comitologie şi care urmează să 
fie modificat frecvent şi în cel mai scurt timp posibil, pentru a ţine seama de situaţii nou 
apărute.

S-ar putea susţine că această decizie devine automat caducă atunci când este înlocuită de un 
regulament al Comisiei (a se vedea articolul 20 din Directiva 2004/68/CE de mai sus), dar 
Comisia a optat pentru a abordare strictă, propunând abrogarea prin codecizie, din motive de 
claritate şi transparenţă nu doar pentru statele membre şi organele responsabile de punerea în 
aplicare a legislaţiei, ci şi pentru ţările terţe care importă produsele în cauză în UE.

Raportorul este de acord cu această abordare şi propune adoptarea fără modificări.


