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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Directivelor 1999/4/CE, 2000/36/CE, 2001/111/CE, 2001/113/CE și 
2001/114/CE în ceea ce privește competențele care urmează să fie conferite Comisiei
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2012)0150),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 43 alineatul (2) și articolul 114 
alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0089/2012),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere avizul motivat prezentat de către Consiliul Federal al Austriei în cadrul 
Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care 
se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 23 mai 20121

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

                                               
1 JO C 229, 31.7.2012, p. 143.
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Amendamentul 1

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 
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.

(3) Anexele la Directivele 1999/4/CE, 
2000/36/CE, 2001/111/CE și 2001/114/CE 
conțin elemente referitoare la denumirile 
produselor și/sau la denumirile, 
descrierile, definițiile și caracteristicile 
comerciale ale produselor care ar putea 
necesita adaptarea sau actualizarea pentru a 
ține seama de evoluția standardelor 
internaționale sau de progresul tehnic în 
domeniu. În cazul în care dispozițiile 
respective vizează elemente tehnice
neesențiale, și anume în secțiunile C și D 
din anexa I la Directiva 2000/36/CE, în 
partea B din anexa la Directiva 
2001/111/CE și în partea 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.

Or. en
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Amendamentul 2

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 
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 

(4) Prin urmare, în vederea completării sau 
a modificării anumitor elemente
neesențiale ale Directivelor 2000/36/CE, 
2001/111/CE și 2001/113/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 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 secțiunile C și D din anexa I;
în ceea ce privește Directiva 2001/111/CE, 
să adapteze sau să actualizeze partea B din 
anexă; și, în ceea ce privește Directiva 
2001/113/CE, să adapteze sau să 
actualizeze anexa III;
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procente, precum și anexa II. 

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 1
Directiva 1999/4/CE
Articolele 4 și 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 4 și 5 din Directiva 1999/4/CE 
se înlocuiesc cu următorul text:

Articolele 4 și 5 din Directiva 1999/4/CE 
se elimină.

Or. en

Justificare

Anexa conține descrierile, definițiile și caracteristicile produselor, prin urmare conține 
elemente esențiale care nu pot fi delegate. În plus, din motivele expuse la considerentul 6, 
articolele 4 și 5 devin inutile.

Amendamentul 4

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

Or. en
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Justificare

Secțiunile A și B din anexa I conțin denumirile, definițiile și caracteristicile comerciale ale 
produselor, prin urmare vizează elemente esențiale care nu pot fi delegate. Pe de altă parte, 
secțiunile C și D din anexa I fac referire la calcularea procentajelor ingredientelor și la 
tipurile de zahăr menționate în directivă; acestea ar putea fi considerate elemente tehnice 
neesențiale care pot fi modificate prin acte delegate.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 2
Directiva 2000/36/CE
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 5 din Directiva 2000/36/CE. Scopul este de a informa alte 
instituții UE cu privire la adoptarea și rezultatele actelor delegate.
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Amendamentul 6

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 
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.

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 5 
pentru a modifica partea B din anexă în 
funcție de evoluția standardelor 
internaționale în domeniu și, după caz, de 
progresul tehnic.

Or. en

Justificare

Partea A din anexă conține denumirile și definițiile produselor, prin urmare vizează elemente 
esențiale care nu pot fi delegate. În schimb, partea B din anexă face referire la metoda de 
stabilire a anumitor caracteristici ale zahărului care pot fi considerate elemente tehnice 
neesențiale ce pot fi modificate prin acte delegate.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 3
Directiva 2001/111/CE
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Competența de a adopta actele delegate 
menționate la articolul 4 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 4 este conferită 
Comisiei pe o perioadă de cinci ani, 
începând de la (…). (Oficiul pentru 
Publicații va completa data intrării în 
vigoare a prezentului act de modificare).

Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 



PR\916663RO.doc 11/15 PE498.036v01-00

RO

prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 4 din Directiva 2001/111/CE. Scopul este de a informa 
alte instituții UE cu privire la adoptarea și rezultatele actelor delegate.

Amendamentul 8

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

Or. en

Justificare

Anexa I stabilește denumirile și definițiile produselor, iar anexa II specifică ingrediente 
suplimentare care ar putea fi utilizate în produse; prin urmare, aceste anexe vizează elemente 
esențiale care nu pot fi delegate. Partea B din anexa III se referă la tratamentul materiilor 
prime, prin urmare poate fi modificată prin acte delegate.
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Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 4
Directiva 2001/113/CE
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, 
începând de la (…). (Oficiul pentru 
Publicații va completa data intrării în 
vigoare a prezentului act de modificare).

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 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la articolul 5 din Directiva 2001/113/CE.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 5
Directiva 2001/114/CE
Articolele 5 și 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 5 și 6 din Directiva 
2001/114/CE se înlocuiesc cu următorul 
text:

Articolele 5 și 6 din Directiva 
2001/114/CE se elimină.

Or. en
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Justificare

Anexa stabilește denumirile și definițiile produselor, prin urmare conține elemente esențiale 
care nu pot fi delegate. În plus, din motivele expuse la considerentul 6, articolele 5 și 6 devin 
inutile.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectivele propunerii Comisiei – propunerea vizează armonizarea competențelor de 
executare existente ale Comisiei prevăzute în Directivele Consiliului:

 1999/4/CE din 22 februarie 1999 privind extractele de cafea și de cicoare,

 2000/36/CE din 23 iunie 2000 privind produsele din cacao și din ciocolată destinate 
consumului uman,

 2001/111/CE din 20 decembrie 2001 privind anumite tipuri de zahăr destinate 
consumului uman,

 2001/113/CE din 20 decembrie 2001 privind gemurile, jeleurile și marmeladele de 
fructe, precum și piureul de castane îndulcit destinate alimentației umane,

 2001/114/CE din 20 decembrie 2001 privind anumite tipuri de lapte conservat, parțial 
sau integral deshidratat și destinat consumului uman,

cu dispozițiile Tratatului de la Lisabona în ceea ce privește (i) competențele delegate Comisiei 
de a adopta acte fără caracter legislativ și cu un domeniu de aplicare general, care 
completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ, astfel cum 
prevede articolul 290 alineatul (1) din tratat (acte delegate), și (ii) competențele conferite 
Comisiei de a adopta condiții unitare de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de 
vedere juridic ale Uniunii, astfel cum prevede articolul 291 alineatul (2) din tratat (acte de 
punere în aplicare). 
Conform propunerii, actualele Directive privind micul dejun nu conferă Comisiei 
competențele necesare pentru a adapta sau actualiza elementele tehnice din anexe în cel mai 
scurt timp cu scopul a ține seama de evoluția standardelor internaționale din domeniu și/sau 
de progresul tehnic. Conform propunerii, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate 
în ceea ce privește

 Directiva 1999/4/CE, pentru a adapta sau actualiza caracteristicile tehnice referitoare 
la descrierile și definițiile produselor din anexă;

 Directiva 2000/36/CE, pentru a adapta sau actualiza caracteristicile tehnice referitoare 
la denumirile și definițiile comerciale din secțiunea A din anexa 1, exprimate, în mod 
normal, în procente și/sau în grame, precum și din secțiunile B, C și D din anexa în 
cauză;

 Directiva 2001/111/CE, pentru a adapta sau actualiza partea A din anexă în ceea ce 
privește caracteristicile tehnice referitoare la denumirile și definițiile produselor, 
precum și partea B din anexă;

 Directiva 2001/113/CE, pentru a adapta sau actualiza 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;

 Directiva 2001/114/CE, pentru a adapta sau actualiza anexa I în ceea ce privește 
caracteristicile tehnice legate de definițiile și denumirile produselor, exprimate, în mod 
normal, în procente, precum și anexa II.
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De asemenea, se propune anularea competențelor Comisiei de a armoniza dispozițiile din 
Directivele privind micul dejun cu principiile și cerințele generale ale legislației UE în materie 
de alimente. În prezent, conferirea unor astfel de competențe nu este necesară, întrucât 
dispozițiile generale ale Uniunii privind alimentele, stabilite în Regulamentul (CE) nr. 
178/2002, se aplică direct produselor reglementate de directivele în cauză. 
Comentariile și recomandările raportorului – Raportorul ia act de faptul că textele actuale 
ale Directivelor privind micul dejun prevăd măsuri de comitologie [în cadrul procedurii de 
reglementare cu control (RPS) pentru Directivele 1999/4/CE și 2000/36/CE] sau o procedură 
de reglementare care impune un aviz din partea PE (pentru Directivele 2001/111, 113, 
114/CE) și al cărei domeniu de aplicare este relativ extins. Directiva 2007/61/CE de 
modificare a Directivei 2001/114/CE reprezintă un act de modificare relevant, care permite 
standardizarea conținutului de proteine (din anumite tipuri de lapte deshidratat) și adaptarea sa 
în funcție de standardul internațional adoptat prin Codex Alimentarius (a se vedea și Rezoluția 
PE din 5 septembrie 2007, P6_TA(2007)0371). 

Formularea propusă pare a fi mai concretă și îi permite Comisiei să modifice caracteristicile 
tehnice referitoare la descrierile și definițiile produselor din anexe. Cu toate acestea, delegarea 
în cauză, care vizează în mod explicit modificarea unor caracteristici ce afectează descrierile, 
definițiile sau denumirile produselor – elemente esențiale ale directivelor – are un domeniu de 
aplicare mai larg decât cel al actelor delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat, 
conform căruia delegarea este limitată la completarea sau modificarea anumitor elemente 
neesențiale ale actului legislativ. 
Pentru a include în mod adecvat doar elemente neesențiale și pentru a evita orice ambiguitate 
în ceea ce privește măsura în care Comisia poate adopta acte delegate care afectează elemente 
esențiale, cum ar fi definiția produselor, raportorul propune limitarea delegării de competențe 
astfel:

 în cazul Directivei 2000/36/CE, la secțiunile C și D din anexa I;

 în cazul Directivei 2001/111/CE, la partea B din anexă;

 în cazul Directivei 2001/113/CE, la partea B din anexa III
și anularea dispozițiilor pentru actele delegate care se referă la elemente tehnice care afectează 
descrierile, definițiile, denumirile sau denumirile comerciale și caracteristicile produselor. 
Raportorul propune, de asemenea, limitarea delegării de competențe la o perioadă 
(reînnoibilă) de cinci ani și monitorizarea sa prin solicitarea unui raport din partea Comisiei în 
acest sens înainte de expirarea fiecărei perioade de cinci ani. 

Atfel, raportorul subliniază abordarea adoptată la modificarea recentă a Directivei privind 
sucul de fructe (Directiva 2012/12/UE), în cazul căreia anexa ce conține denumirile, 
definițiile și caracteristicile produselor a fost exclusă din domeniul de aplicare al delegației. 
Evident, astfel de elemente esențiale nu trebuie modificate prin intermediul actelor delegate. 

Pe de altă parte, raportorul este de acord cu propunerea privind anularea competențelor 
Comisiei de a alinia prezentele directive la dispozițiile generale ale UE în materie de produse 
alimentare cuprinse în legislația în vigoare privind alimentele.


