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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 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive 
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act 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.

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

referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a nivelurilor maxime 
permise de contaminare radioactivă a produselor alimentare şi a furajelor după un 
accident nuclear sau altă situaţie de urgenţă radiologică (reformare)
(COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

(Procedura de consultare - reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2010)0184),

– având în vedere articolul 31 din Tratatul Euratom, în temeiul căruia a fost consultat de 
către Consiliu (C7–0137/2010),

– având în vedere Acordul interinstituţional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative1,

– având în vedere scrisoarea din 29 iunie 2010 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată 
Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) 
din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere articolele 87 şi 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie (A7-0000/2010),

A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, 
Consiliului şi Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conţine nicio modificare de 
fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere şi întrucât, în ceea ce 
priveşte codificarea dispoziţiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele 
modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără 
modificări de fond ale acestora,

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ţine seama de 
recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului 
European, Consiliului şi Comisiei şi astfel cum este modificată în cele ce urmează;

2. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenţionează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

3. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea Comisiei;

4. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

                                               
1 JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Comisia adoptă  de îndată, în cazul în 
care circumstanţele impun acest lucru, un 
regulament care să conţină nivelurile 
maxime permise prestabilite ce vor fi 
aplicate.

(8) Comisia ar trebui să aplice de îndată 
nivelurile maxime permise prestabilite de 
contaminare în caz de accident nuclear 
specific sau de urgenţă radiologică 
specifică.

Or. en

Justificare

Considerent modificat pentru a asigura coerenţa cu articolul 2, astfel cum a fost modificat de 
către raportor (amendamentul 10).

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Aceste niveluri maxime permise iau în 
considerare ultimele recomandări ştiinţifice 
disponibile în prezent pe scară 
internaţională, reflectând, în acelaşi timp, 
nevoia de informare a publicului şi evitarea 
divergenţelor din reglementările 
internaţionale.

(Nu priveşte versiunea în limba română.)

Or. en

(A se vedea formularea din considerentul 10 din textul original, cu mici modificări - în 
caractere aldine cursive)

Justificare

Amendamentul reorganizează şi modifică un pic considerentul 10, dat fiind că priveşte 
nivelurile maxime permise şi este legat direct de considerentul 8.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8b) Comisia ar trebui abilitată să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
290 din TFUE în ceea ce priveşte 
adaptarea la progresele tehnice a 
nivelurilor maxime permise de 
contaminare radioactivă a produselor 
alimentare şi a furajelor (anexele I şi III) 
şi a listei produselor alimentare de mică 
importanţă (anexa II). Este deosebit de 
important ca, în cursul lucrărilor sale 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experţi.

Or. en

Justificare

Considerent introdus pentru a asigura coerenţa cu amendamentul 15 şi cu amendamentele 
ulterioare scrise de raportor, care modifică articolul 5.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Pe baza informaţiilor curente 
disponibile din domeniul protecţiei 
radioactive, s-au stabilit niveluri de 
referinţă derivate care pot fi utilizate ca 
punct de plecare pentru fixarea 
nivelurilor maxime permise de 
contaminare radioactivă care vor fi 
aplicate de îndată după producerea unui 
accident nuclear sau a altui caz de 
urgenţă radiologică care poate conduce 
sau a condus deja la o contaminare 
radioactivă semnificativă a produselor 

eliminat
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alimentare şi furajelor.

Or. en

Justificare

Raportorul consideră că acest considerent este redactat vag - ce sunt „nivelurile de referinţă 
derivate”, de exemplu - şi nu corespunde cu aplicarea nivelurilor maxime de către Comisie, 
astfel cum este descris atât în actualul articol 2, cât şi în versiunea sa modificată 
[amendamentul 10 al raportorului referitor la articolul 2 alineatul (1)].

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Aceste niveluri maxime permise iau 
în considerare ultimele recomandări 
ştiinţifice disponibile în prezent pe scară 
internaţională, reflectând, în acelaşi timp, 
nevoia de informare a publicului şi 
evitarea divergenţelor din reglementările 
internaţionale.

eliminat

Or. en

(Formularea considerentului 10, cu mici modificări, devine considerentul 8a nou)

Justificare

A se vedea acelaşi considerent în amendamentul 2 al raportorului referitor la considerentul 
8a (nou), care tocmai a fost reorganizat pentru a fi legat direct de considerentul 8). 

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Cu toate acestea, este necesar să se ia 
în considerare condiţiile particulare 
aplicabile şi, prin urmare, să se 
stabilească o procedură care să permită 
adaptarea rapidă a acestor niveluri 

eliminat
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prestabilite la nivelurile maxime permise 
corespunzătoare condiţiilor oricărui 
accident nuclear specific sau altor cazuri 
de urgenţe radiologice care pot conduce 
sau au condus deja la contaminarea 
radioactivă semnificativă a produselor 
alimentare şi a furajelor.

Or. en

Justificare

„Procedura care să permită adaptarea rapidă a acestor niveluri prestabilite” se referă la 
procedura menţionată la articolul 3, care raportorul propune să fie şters (a se vedea 
amendamentul 13 al raportorului referitor la articolul 3). 

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Un regulament care să prevadă 
nivelurile maxime permise aplicabile ar 
menţine unitatea pieţei interne  şi ar evita 
devierea traficului comercial în Uniune .

eliminat

Or. en

Justificare

Modificând articolul 2, raportorul intenţionează să şteargă menţiunea „regulament care să 
prevadă nivelurile maxime permise aplicabile”, care nu este corectă din punct de vedere 
juridic [a se vedea justificarea la amendamentul referitor la articolul 2 alineatul (1)]. 

În plus, prin aplicarea nivelurilor stabilite în însuşi regulamentul de bază, decizia ca atare nu 
va avea niciun efect asupra unităţii pieţei interne sau asupra denaturării schimburilor 
comerciale.



PE450.574v02-00 10/27 PR\834546RO.doc

RO

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Pentru a facilita adaptarea 
nivelurilor maxime permise, trebuie 
stabilite proceduri care să prevadă 
consultarea experţilor, inclusiv a grupului 
de experţi menţionat la articolul 31 din 
tratat.

eliminat

Or. en

Justificare

Aceste proceduri sunt în momentul de faţă descrise clar la articolul 5 revizuit şi la articolele 
5a-5c, care prevăd consultarea experţilor de la articolul 31 din tratat. Considerentul 
corespunzător 8b (nou) acoperă în suficient de mare măsură consultarea experţilor şi face 
referire la procedura juridică potrivită în ceea ce priveşte „adaptarea nivelurilor".

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Consiliul ar trebui să îşi rezerve 
dreptul de a îşi exercita în mod direct 
competenţa de a adopta un regulament 
prin care să sprijine în timp util măsurile 
propuse de Comisie în prima lună de la 
producerea unui accident nuclear sau de 
la apariţia unei situaţii de urgenţă 
radiologică. Respectiva propunere de 
adaptare sau de confirmare a dispoziţiilor 
regulamentului adoptat de Comisie, în 
special stabilirea nivelurilor maxime 
permise de contaminare radioactivă, ar 
trebui să aibă ca temei juridic articolul 31 
din tratat, pentru a se asigura protecţia 
sănătăţii populaţiei. Acest lucru nu 
înseamnă că, pe termen lung, după 
producerea accidentului sau după 

eliminat
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apariţia situaţiei de urgenţă radiologică, 
nu vor mai putea fi utilizate alte 
instrumente juridice sau alt temei juridic 
în vederea controlului produselor 
alimentare sau furajelor care sunt puse în 
vânzare pe piaţă.

Or. en

(A doua şi a treia teză din justificare sunt repetate (cu mici modificări) în Expunerea de 
motive (ii) Evaluare)

Justificare

Pentru raportor, acest considerent nu motivează cu claritate necesitatea de a rezerva 
Consiliului dreptul de a exercita competenţe de executare la articolul 3, în ceea ce priveşte 
contextul, natura şi conţinutul actului de bază care urmează să fie pus în aplicare. În plus, 
raportorul nu este convins de valoarea adăugată a acestei abordări pe două niveluri, unde 
Consiliul poate valida sau adapta la sfârşit decizii ale Comisiei, care, în mod normal, ar 
trebui să fie singura autoritate executivă. (A se vedea, de asemenea, justificarea la 
amendamentul 13 introdus de raportor.)

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care Comisia primeşte – în 
special în conformitate cu normele 
Comunităţii Europene a Energiei Atomice
pentru schimbul imediat de informaţii în 
cazul unei urgenţe radiologice sau în 
conformitate cu Convenţia AIEA din 26 
septembrie 1986 privind notificarea rapidă 
a unui accident nuclear – informaţii 
oficiale despre accidente sau despre alte 
cazuri de urgenţe radiologice, care 
dovedesc că este posibil să se atingă 
nivelurile maxime permise pentru 
produsele alimentare  specificate de anexa 
I sau nivelurile maxime permise pentru 
furajele specificate în anexa III sunt pe cale 
să fie atinse sau au fost deja atinse, atunci 
ea adoptă de îndată, în cazul în care 
circumstanţele o cer, un regulament care 

(1) În cazul în care Comisia primeşte – în 
special în conformitate cu normele 
Comunităţii Europene a Energiei Atomice
pentru schimbul imediat de informaţii în 
cazul unei urgenţe radiologice sau în 
conformitate cu Convenţia AIEA din 26 
septembrie 1986 privind notificarea rapidă 
a unui accident nuclear – informaţii 
oficiale despre accidente sau despre alte 
cazuri de urgenţe radiologice, care 
dovedesc că este posibil să se atingă 
nivelurile maxime permise pentru 
produsele alimentare  specificate de anexa 
I sau nivelurile maxime permise pentru 
furajele specificate în anexa III sunt pe cale 
să fie atinse sau au fost deja atinse, atunci 
ea adoptă de îndată o decizie care aplică 
acele niveluri maxime permise unui 
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să determine aplicabilitatea acelor
niveluri maxime permise.

accident nuclear specific sau urgenţe 
radiologice specifice.

Or. en

Justificare

Aplicarea nivelurilor maxime permise de contaminare într-o situaţie specifică este în mod 
clar o competenţă de executare care ar trebui atribuită Comisiei în conformitate cu articolul 
291 din TFUE (aplicabil prin referire la articolul 106a din Tratatul Euratom).

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Perioada de validitate a regulamentelor 
menţionate la alineatul (1) va fi cât mai 
scurtă posibil şi nu va depăşi trei luni, în 
conformitate cu prevederile articolului 3 
alineatul (4).

(2) Comisia stabileşte perioada în care ar 
trebui să se aplice nivelurile aplicate în 
cazul unui accident nuclear sau urgenţe 
radiologice specifice.. Perioada respectivă 
nu depăşeşte trei luni.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 10.

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În sensul prezentului articol, Comisia 
consultă experţi, care cuprind grupul de 
experţi menţionat la articolul 31 din 
tratat.

Or. en
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Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 10.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3 eliminat
(1) După consultarea experţilor, inclusiv 
a grupului de experţi menţionat la 
articolul 31 din tratat, numit în 
continuare „grupul de experţi”,  Comisia 
va înainta Consiliului o propunere de 
regulament pentru a adapta sau confirma 
prevederile regulamentului menţionat la 
articolul 2 alineatul (1) din prezentul 
regulament  într-o lună de la data 
adoptării sale.
(2) La prezentarea propunerii de 
regulament menţionată la alineatul (1), 
Comisia ia în considerare standardele de 
bază stabilite în conformitate cu articolele 
30 şi 31 din tratat, inclusiv principiul că 
toate expunerile vor fi menţinute la 
nivelul cel mai scăzut posibil, luându-se 
în considerare aspectul protejării sănătăţii 
populaţiei şi factorii economici şi sociali.
(3) Consiliul, hotărând cu majoritate 
calificată, ia o decizie privind propunerea 
de regulament menţionată la alineatele 
(1) şi (2) în termenul stabilit la articolul 2 
alineatul (2).
(4) În cazul în care Consiliul nu ia nici o 
decizie în acest termen, se aplică, în 
continuare, nivelurile stabilite de anexele 
I şi III  până la decizia Consiliului sau 
până în momentul în care Comisia îşi 
retrage propunerea deoarece condiţiile 
stabilite la articolul 2 alineatul (1) nu se 
mai aplică.
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Or. en

Justificarea conţine un text uşor modificat din Expunerea de motive (ii) Evaluare

Justificare

Sistemul stabilit la articolul 3, prin care Consiliul poate adopta un regulament „pentru a 
adapta sau confirma prevederile” regulamentului „ad hoc” al Comisiei nu pare să fie 
necesar şi pare să fie o sursă de incertitudine juridică. Se pare că aceste măsuri ale 
Consiliului pot fi considerate „acte de punere în aplicare” ale prezentului regulament. 
Totuşi, în conformitate cu articolul 291 din TFUE (aplicabil prin referire la articolul 106a 
din Tratatul Euratom), această competenţă poate fi conferită Consiliului doar „în cazuri 
speciale şi temeinic justificate”, în mod normal Comisia fiind cea responsabilă pentru 
exercitarea acestei competenţe.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 eliminat
Perioada de validitate a regulamentelor 
menţionate la articolul 3 este limitată. 
Această perioadă poate fi revizuită la 
solicitarea unui stat membru sau la 
iniţiativa Comisiei, în conformitate cu 
procedura prevăzută la articolul 3.

Or. en

Justificare

Eliminare ca o consecinţă a propunerii de eliminare a articolului 3.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru a se asigura că nivelurile 
maxime permise stabilite de anexele I şi 
III  iau în considerare toate informaţiile 
ştiinţifice recente disponibile, Comisia cere 

(1) Pentru a lua în considerare toate 
informaţiile ştiinţifice recente disponibile, 
Comisia adaptează anexele I, II şi III prin 
acte delegate în conformitate cu articolul 
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periodic avizul experţilor, inclusiv a 
grupului de experţi.

5a şi sub rezerva dispoziţiilor prevăzute la 
articolele 5b şi 5c.

(2) La solicitarea unui stat membru sau a 
Comisiei, nivelurile maxime permise 
stabilite de anexele I şi III  pot fi revizuite 
sau completate în momentul prezentării 
unei propuneri din partea Comisiei către 
Consiliu, în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 31 din tratat.

Or. en

Justificare

În conformitate cu propunerea Comisiei, anexele pot fi revizuite sau completate. Este clar că 
acest lucru ar trebui să se facă printr-un act delegat. În conformitate cu articolul 290 din 
TFUE (aplicabil prin referire la articolul 106a din Tratatul Euratom), un act legislativ poate 
delega Comisiei competenţa de a adopta acte fără caracter legislativ şi cu domeniu de 
aplicare general, care completează sau modifică anumite elemente neesenţiale ale actului 
legislativ. Adaptarea la progresul tehnic este motivul exact al revizuirii anexelor, iar această 
adaptare este motivul cel mai întâlnit pentru folosirea actelor delegate.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Exercitarea delegării de competenţe

(1) Competenţa de adoptare a actelor 
delegate menţionată la articolul 5 îi este 
conferită Comisiei pentru o perioadă de 
cinci ani de la [intrarea în vigoare a 
prezentului regulament]. Comisia 
elaborează un raport referitor la 
competenţele delegate cel târziu cu şase 
luni înainte de încheierea perioadei de 
cinci ani. Delegarea de competenţe se 
reînnoieşte automat pentru perioade de 
timp identice, cu excepţia cazului în care 
Consiliul o revocă, în conformitate cu 
articolul 5b.
(2) Imediat după ce adoptă un act delegat, 
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Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European şi Consiliului.
(3) Competenţa de a adopta acte delegate 
îi este conferită Comisiei în condiţiile 
prevăzute la articolele 5b şi 5c.

Or. en

(A se vedea formularea deja adoptată în Regulamentul 438/2010 privind animalele de 
companie, JO L 132, 29.5.2010, pp. 3-10 şi în Directiva 2010/30/UE privind etichetarea 

produselor cu impact energetic, JO L 153, 18.6.2010, pp. 1-12.)

Justificare

Formularea articolelor 5a, 5b şi 5c este identică cu cea din acte legislative adoptate recent 
(de ex. Regulamentul privind animalele de companie sau Directiva privind etichetarea 
consumului de energie al produselor cu impact energetic), care prevăd acte delegate.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5b
Revocarea delegării de competenţe

(1) Delegarea competenţelor menţionată 
la articolul 5 poate fi revocată de către 
Consiliu.
(2) În cazul în care Consiliul a iniţiat o 
procedură internă pentru a decide dacă 
este oportun să revoce delegarea de 
competenţe, acesta face demersurile 
necesare pentru a informa Parlamentul 
European şi Comisia cu suficient timp 
înainte de adoptarea unei decizii finale, 
indicând competenţele delegate care ar 
putea face obiectul unei revocări, precum 
şi eventualele motive ale revocării.
(3) Prin decizia de revocare ia sfârşit 
delegarea competenţelor indicate în 
decizia respectivă. Aceasta intră în 
vigoare imediat sau la o dată ulterioară, 
menţionată în decizie. Decizia nu aduce 



PR\834546RO.doc 17/27 PE450.574v02-00

RO

atingere actelor delegate deja în vigoare. 
Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 16 introdus de raportor.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 5c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5c
Obiecţii la actele delegate

(1) Consiliul poate formula obiecţii 
privind actele delegate în termen de două 
luni de la data notificării.
La iniţiativa Consiliului, termenul 
respectiv se prelungeşte cu două luni.
(2) În cazul în care, la expirarea perioadei 
respective, Consiliul nu a prezentat 
obiecţii faţă de actul delegat, acesta se 
publică în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene şi intră în vigoare la data 
prevăzută în actul respectiv.
Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene şi intră în 
vigoare înainte de expirarea termenului 
respectiv dacă Consiliul a informat 
Comisia și Parlamentul European că a 
decis să nu formuleze obiecţii.
(3) În cazul în care Consiliul prezintă 
obiecţii cu privire la un act delegat, acesta 
nu intră în vigoare. Consiliul îşi expune 
motivele pentru care prezintă obiecţii 
privind actul delegat.

Or. en
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Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 16 introdus de raportor.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8 eliminat
Normele de punere  în aplicare a 
prezentului regulament şi modificările 
listei  de produse alimentare de mică 
importanţă, împreună cu nivelurile 
maxime permise de contaminare 
radioactivă care trebuie aplicate în cazul 
acestora, astfel cum sunt prevăzute de 
anexa II, precum şi ale nivelurilor 
maxime permise pentru furajele prevăzute 
de anexa III sunt adoptate în 
conformitate cu procedura menţionată  la 
articolul  195 alineatul (2)  din 
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al 
Consiliului,  care se va aplica prin 
analogie. În acest scop, Comisia va fi 
asistată de  un comitet ad-hoc. 

Or. en

Justificare

Articolul 8 a fost fuzionat cu articolul 5, dat fiind că ambele se referă la revizuirea nivelurilor 
maxime (anexele I și III) și/sau la adaptarea listei din anexa II, care poate fi tratată în comun 
printr-o delegare de competenţe (acte delegate) către Comisie.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Anexa I – nota de subsol 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

19. Produse alimentare pentru sugari sunt 
definite ca acele produse alimentare 

19.  Produse alimentare pentru sugari sunt 
definite ca acele produse alimentare 
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destinate hrănirii sugarilor în primele patru 
până la şase luni de viaţă, care 
îndeplinesc, prin ele însele, cerinţele 
nutritive ale acestei categorii de persoane şi 
care sunt introduse spre vânzare cu 
amănuntul în ambalaje care sunt evident 
identificate şi etichetate „preparat 
alimentar pentru sugari”.

destinate hrănirii sugarilor cu vârsta mai 
mică de doisprezece luni, care îndeplinesc, 
prin ele însele, cerinţele nutritive ale 
acestei categorii de persoane şi care sunt 
introduse spre vânzare cu amănuntul în 
ambalaje care sunt evident identificate şi 
etichetate „preparat alimentar pentru
sugari”.

Or. en

Justificare

În cazul produselor alimentare destinate unor nevoi nutriţionale speciale care respectă 
cerinţele specifice ale sugarilor, a se vedea definiţia „sugarului” dată la:  articolul 2 litera 
(a) din Directiva 2006/125/CE a Comisiei din 5 decembrie 2006 privind preparatele pe bază 
de cereale şi alimentele pentru copii destinate sugarilor şi copiilor de vârstă mică (JO L 339, 
6.12.2006, p. 16-35), la articolul 2 litera (a) din Directiva 2006/141/CE a Comisiei din 22 
decembrie 2006 privind formulele de început şi formulele de continuare ale preparatelor 
pentru sugari respectiv ale preparatelor pentru copii de vârstă mică şi de modificare a 
Directivei 1999/21/CE (JO L 401, 30.12.2006, p.1-33)..
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EXPUNERE DE MOTIVE

Natura propunerii:

Comisia ITRE este consultată în temeiul Tratatului Euratom cu privire la propunerea de 
regulament al Consiliului de mai sus, în conformitate cu articolul 87 din Regulamentul de 
procedură al Parlamentului European.

Propunerea constea în special dintr-o codificare a dispoziţiilor rămase neschimbate din trei 
regulamente adoptate între 1987 şi 1990 de stabilire a nivelurilor de contaminare radioactivă 
în caz de urgenţă radiologică. Cu toate acestea, introducerea unui nou considerent 
(considerentul 15), care prezintă motivaţia necesară pentru un articol existent [articolul 3 
alineatul (3)], care prevede acordarea competenţelor de executare doar Consiliului, implică o 
modificare substanţială, care justifică folosirea tehnicii de reformare. 

În conformitate cu articolul 87 din Regulamentul de procedură, sunt admisibile doar 
amendamentele referitoare la acele părţi din propunere care conţin modificări, după o 
verificare preliminară de către Comisia pentru afaceri juridice (JURI) pentru a stabili dacă 
propunerea nu presupune alte modificări substanţiale decât cele identificate ca atare în 
propunere.
Verificarea tehnică a caracterului adecvat al tehnicii legislative de reformare a fost confirmată 
de Comisia JURI prin scrisoarea sa din 29 iunie, permiţând raportorului Comisiei ITRE să 
înceapă examinarea substanţei propunerii.

Evaluarea raportorului
(i) Conţinutul propunerii:

Printr-un considerent, propunerea de reformare furnizează o justificare ex-post pentru 
dispoziţiile care rămân neschimbate (astfel cum au fost incorporate în regulamentul din 1987 
şi în versiunile sale modificate). 
Regulamentul conţine un mecanism pe două niveluri de intervenţie în caz de urgenţă 
radiologică sau de accident nuclear. 
- o adoptare imediată de către Comisie a unui regulament „ad hoc”, care aplică, într-un caz 
specific, într-o zonă definită şi pentru o perioadă de validitate limitată, nivelurile maxime 
permise de contaminare radioactivă stabilite în anexele I şi III la propunere;
- în termen de o lună de la adoptarea acestuia, o propunere adresată Consiliului de către 
Comisie de a adapta sau confirma acest regulament „ad hoc”. 
Obiectivul tehnicii de reformare este tocmai de a justifica dreptul Consiliului „de a îşi exercita 
în mod direct competenţa de a adopta un regulament prin care să sprijine în timp util măsurile 
propuse de Comisie”. Acest lucru este realizat prin menţionarea în noul considerent 15 că 
„Consiliul ar trebui să își rezerve” acest drept.

Propunerea de reformare poate conduce raportorul să abordeze următoarele întrebări:
- dacă această justificare reprezintă o motivare suficientă pentru a acorda competenţe de 

executare doar Consiliului, lucru care reprezintă, în orice caz, o derogare de la regula normală 
de a acorda competenţe de executare doar Comisiei; 



PR\834546RO.doc 21/27 PE450.574v02-00

RO

- dacă aceste competenţe de executare delegate Consiliului sunt definite şi încadrate ca atare 
în mod corespunzător, în special în temeiul noilor dispoziţii ale Tratatului de la Lisabona 
referitoare la „actele delegate” şi „actele de punere în aplicare” (articolele 290 şi 291 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene), aplicabile, de asemenea, în domeniul 
Euratom (a se vedea articolul 106a alineatul (1) din versiunea consolidată a Tratatului 
Euratom, conform căruia articolele 285-304 din TFUE se aplică şi Tratatului Euratom).   

(ii) Evaluare:
Raportorul consideră că considerentul 15 – care este singura parte care conţine schimbări – nu 
poate fi disociat de articolul la care face referire. În acest demers, raportorul trebuie să 
analizeze validitatea articolului 3 şi, în consecinţă, a mecanismului determinat de acordarea 
competenţelor respective către Consiliul prin următoarele articole din propunere.

Astfel, pe lângă tehnica de reformare per se, este nevoie să se analizeze coerenţa întregului 
regulament. În acest context, raportorul consideră că mecanismul – care constea din adoptarea 
imediată a unui regulament „ad hoc” în caz de urgenţă radiologică în vederea aplicării 
nivelului maxim permis de contaminare în conformitate cu actualul regulament, poate direct 
prin Consiliu – pare să ridice mari semne de întrebare. 
Raportorul doreşte să exprime următoarele rezerve:  

 aceste norme, care au fost definite în contextul post-Cernobîl, ar trebui să fie aliniate 
cu sistemul actual de competenţe de executare

- Regulamentul „ad hoc” adoptat de Comisie în conformitate cu articolul 2 din propunere este 
definit prea vag. În forma sa actuală, tinde să confere Comisiei dreptul de a lua imediat 
măsurile corespunzătoare, care constă din măsuri de „punere în aplicare” a acestui act de 
bază în sensul articolului 291 din TFUE. 
Fără a pune sub semnul întrebării necesitatea adoptării acestor măsuri de către Comisie, 
raportorul consideră că regimul lor şi modalităţile de revizuire a acestora ar trebui stabilite în 
mod clar în conformitate cu articolul 291. 

- Sistemul stabilit la articolul 3, prin care Consiliul poate adopta un regulament „pentru a 
adapta sau confirma prevederile” regulamentului „ad hoc” al Comisiei este neclar. Se pare că 
şi aici aceste măsuri ale Consiliului pot fi considerate acte de punere în aplicare a prezentului 
regulament. Totuşi, această competenţă poate fi conferită Consiliului doar „în cazuri speciale 
şi temeinic justificate”, în mod normal Comisia fiind cea responsabilă pentru exercitarea 
acestei competenţe1.
Raportorul consideră că această propunere nu motivează cu claritate necesitatea de a se 
rezerva Consiliului dreptul de a exercita competenţe de executare în ceea ce priveşte 
contextul, natura şi conţinutul actului de bază care urmează să fie pus în aplicare. În plus, 
raportorul nu este convins de valoarea adăugată a acestei abordări pe două niveluri, unde 
Consiliul poate valida sau adapta la sfârşit decizii ale Comisiei, care, în mod normal, ar trebui 
să fie singura autoritate executivă.   

                                               
1 Articolul 291 alineatul (2) din TFUE are următorul conţinut: „În cazul în care sunt necesare condiții unitare de 
punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii, aceste acte conferă Comisiei 
competențe de executare sau, în cazuri speciale și temeinic justificate, precum și în cazurile prevăzute la 
articolele 24 și 26 din Tratatul privind Uniunea Europeană, Consiliului.”
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 nivelurile maxime admise stabilite în propunere (anexele I şi III) sunt ele însele 
supuse incertitudinii juridice

- În conformitate cu articolul 5 alineatul (1), acestea pot fi „revizuite sau completate” printr-o 
propunere a Comisiei către Consiliu, „la solicitarea unui stat membru sau a Comisiei”. 
Această înseamnă de fapt completarea sau modificarea anumitor elemente neesenţiale ale 
actului legislativ, care ar trebui să fie aliniate cu regimul „actelor delegate”, în conformitate 
cu articolul 290 din TFUE. Prin urmare, dreptul de iniţiativă ar trebui să aparţină exclusiv 
Comisiei. Orice iniţiativă din partea unui stat membru ar reprezenta o încălcare clară a 
dispoziţiilor tratatului. 

- Prin codificarea regulamentelor existente adoptate în anii '90, propunerea continuă să facă 
referiri la texte caduce: a se vedea definiţia termenului „preparat alimentar pentru sugari” din 
anexa I.  

Recomandări:
Deşi prezenta propunere este formulată pe baza tehnicii de reformare, raportorul invită 
Comisia ITRE să modifice în mod substanţial propunerea, nu doar unica parte gri identificată, 
pentru a garanta certitudinea juridică şi coerenţa textului. 

Prin urmare, raportorul ar dori să propună modificări detaliate ale părţilor codificate ale 
propunerii cu următoarele scopuri:

- pentru a fluidiza procedura în caz de urgenţă nucleară, acordând Comisiei în mod 
explicit rolul de supraveghere şi clarificând regimul actelor sale (adoptare, revizie). În acest 
scop, raportorul sugerează că Comisia ar trebui îndrituită:
(i) să aplice imediat nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă, astfel cum sunt 
definite în anexe (a se vedea articolul 2, modificat);  
(ii) să adopte „acte delegate” pentru revizuirea şi completarea nivelurilor de contaminare şi 
lista produselor alimentare de mică importanţă şi a furajelor, pentru a ţine seama de ultimele 
progrese tehnice (a se vedea articolul 5 modificat şi procedura de la articolele 5a-5c).    

- pentru a servi intereselor cetăţenilor printr-o mai bună gestionare a situaţiei de 
după accident prin limitarea intervenţiei şi a marjelor de manevră acordate statelor 
membre:
(i) pe de o parte, dat fiind că procedura de „confirmare” sau „adaptare” a aplicării 
nivelurilor maxime permise de către Consiliu pare să nu fie necesară şi o sursă de 
incertitudine juridică, raportorul sugerează eliminarea acestui nivel de intervenţie (articolele 
3 şi 4);
(ii) pe de altă parte, iniţiativele statelor membre referitoare la revizuirea sau completarea
nivelurilor de contaminare (articolele 5 şi 8), precum şi normele de punere în aplicare a 
regulamentului (articolul 8) sunt introduse prin regimul actelor delegate şi respectiv de 
punere în aplicare (articolul 2 modificat şi 5 modificat).       

- pentru a garanta certitudinea juridică a întregii propuneri prin:
(i) alinierea procedurilor caduce - procedurile de „comitologie” în domeniul Euroatom 
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adoptate prin analogie -, pe care aceste propuneri intenţionează să le codifice, cu dispoziţiile 
Tratatului de la Lisabona;
(ii) aducerea la zi a definiţiilor, acolo unde este cazul. 

În termeni procedurali, aceste modificări substanţiale propuse ar solicita notificarea intenţiilor 
raportorului către Consiliu şi Comisie înaintea votării proiectului de raport, conform 
articolului 87 din Regulamentul de procedură.
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ANNEX: LETTER FROM THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

Ref.: D(2010)32731

Mr Herbert REUL
Chair of Committee on Industry, Research and Energy
ASP 10E206
Brussels

Subject: Proposal for a Council regulation laying down maximum permitted levels of 
radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear 
accident or any other case of radiological emergency (Recast).
COM(2010)184 final of 27.4.2010 - 2010/0098 (CNS)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
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their substance.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 23 June 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 19 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87.

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne (Chair), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Rainer 
Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Zbigniew Ziobro, Piotr 
Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler, József Szájer, Sajjad Karim.
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ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE 
PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ŞI COMISIEI

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV
AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 4 iunie 2010

AVIZ

ÎN ATENŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
CONSILIULUI
COMISIEI

Propunere de regulament al Consiliului de stabilire a nivelurilor maxime permise de 
contaminare radioactivă a produselor alimentare şi a furajelor după un accident 
nuclear sau altă situaţie de urgenţă radiologică (reformare)
COM(2010)184 of 27.4.2010 – 2010/0098(CNS)

Având în vedere Acordul interinstituţional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru 
consultativ, alcătuit din reprezentanţi ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 
European, al Consiliului şi al Comisiei, s-a întrunit la 6 mai 2010 în vederea examinării 
propunerii menţionate anterior prezentate de Comisie.

În cursul examinării1 propunerii de regulament al Consiliului de reformare a Regulamentului 
(Euratom) nr. 3954/87 al Consiliului din 22 decembrie 1987 de stabilire a nivelurilor maxime 
permise de contaminare radioactivă a produselor alimentare şi a furajelor după un accident 
nuclear sau altă situaţie de urgenţă radiologică, al Regulamentului (Euratom) nr. 944/89 al 
Comisiei din 12 aprilie 1989 de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare 
radioactivă în produsele alimentare de mică importanţă după un accident nuclear sau altă 
situaţie de urgenţă radiologică şi al Regulamentului (Euratom) nr. 770/90 al Comisiei din 29 
martie 1990 de stabilire a nivelurilor maxime admisibile de contaminare radioactivă pentru 
hrana destinată animalelor după un accident sau altă situaţie de urgenţă radiologică , grupul de 
lucru consultativ, de comun acord, a constatat că propunerea nu conţine modificări 
substanţiale faţă de cele identificate iniţial. De asemenea, grupul de lucru a concluzionat că, în 
ceea ce priveşte codificarea dispoziţiilor neschimbate ale actului precedent cu respectivele 
modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără 
modificări de fond ale acestora.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Jurisconsult Jurisconsult Director general în 

                                               
1 Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziţie versiunile în limbile engleză, franceză şi germană ale 
propunerii şi a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.
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exerciţiu


