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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Mai multe scandaluri recente legate de încălcarea dreptului, în special în domeniul financiar, 
dar și în cel al mediului, al sănătății publice, al drepturilor animalelor, au putut fi aduse la 
lumină grație avertizorilor din întreaga lume. Adesea, acești avertizori au hotărât să acționeze 
pe propriul risc și fără nicio protecție, nu în interesul propriu, ci în cel general. Însă în 
majoritatea cazurilor constatăm că avertizorii sunt amenințați, urmăriți, arestați, dați în 
judecată și chiar condamnați, inclusiv în Europa. 

Această situație evidențiază deficiențele statelor noastre de drept. Aceste deficiențe și lacune 
trebuie combătute prin acțiuni ambițioase și responsabile, stabilind un cadru de protecție 
eficace a avertizorilor în întreaga Uniune Europeană.

Această protecție este cu atât mai urgentă cu cât Directiva privind secretele comerciale a 
limitat capacitatea de a acționa, de a se exprima și de a se apăra a avertizorilor. Mai mult, 
această directivă îi plasează într-o postură vulnerabilă, așa cum fac și jurnaliștii, expunându-i 
la un risc mai ridicat de sancțiuni.

Libertatea de informare este esențială în democrație. Protejarea susținută a avertizorilor 
reprezintă un progres către o democrație mai susținută. Acesta este scopul propunerilor mele.

Textul prezentat de Comisia Europeană reprezintă un progres incontestabil, întrucât acoperă 
un vid juridic. Însă, pentru ca obiectivul comun al protecției avertizorilor să fie atins, aceasta 
trebuie să fie consolidată din mai multe puncte de vedere.

Propun, așadar, ameliorarea propunerii prin consolidarea drepturilor și garanțiilor prevăzute în 
cadrul de protecție instituit:

Instituirea unui Oficiu european de protecție a avertizorilor
Propun crearea unui Oficiu european de protecție a avertizorilor (OPA). Acest oficiu ar fi 
accesibil direct pentru avertizori și s-ar adăuga astfel celorlalte proceduri de raportare internă 
și externă propuse. 

OPA este independent, răspunde cerințelor de imparțialitate și de confidențialitate și este 
accesibil oriunde în Europa. OPA este responsabil pentru primirea directă a raportărilor și 
asigură monitorizarea tuturor acestor raportări, desfășurând anchete și sesizând, după caz, o 
autoritate competentă pentru luarea măsurilor adecvate (CJUE, OLAF, parchetele naționale 
sau Parchetul European etc.).
La fel ca autoritățile naționale, OPA are, de asemenea, datoria de a informa, a oferi consiliere 
și a sprijini avertizorii.

Acces egal la diferite canale de raportare
Pentru avertizori (potențiali), trebuie garantat, fără ordine și ierarhie și fără condiții speciale, 
în afara celor prevăzute de prezenta directivă, un acces egal la toate canalele de raportare 
(internă sau externă, prin intermediul canalului național sau european via OPA).

Dreptul de raportare și divulgare
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Orice persoană care întreține o legătură profesională cu o entitate publică sau privată, această 
legătură fiind definită în sens larg, trebuie să aibă dreptul de a raporta unei autorități 
competente informații privind o încălcare, sigură sau presupusă, comisă de această entitate și 
referitoare la acte ilegale sau la acte care, deși legale, sunt contrare interesului public sau 
general. În toate cazurile și indiferent dacă și-au exercitat dreptul de raportare, avertizorii 
trebuie să beneficieze întotdeauna de dreptul de divulgare.

O protecție necondiționată a avertizorilor
Atunci când o persoană își exercită unul dintre aceste drepturi, aceasta trebuie să beneficieze, 
fără nicio condiție, de protecția prevăzută în prezenta directivă. Mai precis, trebuie să fie 
recunoscut statutul său de avertizor, trebuie să beneficieze de protecție împotriva măsurilor de 
retorsiune pe parcursul procedurii și în urma acesteia, precum și de acces la consiliere și la 
sprijin juridic în cazul în care dorește. Această protecție este necondiționată, este acordată 
chiar și atunci când informațiile se dovedesc in fine inexacte și nu poate fi pusă sub semnul 
întrebării decât dacă se aduc probe suficiente privind reaua credință și intenția răuvoitoare a
avertizorului.

Domeniu de aplicare material extins
Nu trebuie limitat domeniul de aplicare material al directivei. Ansamblul dreptului european 
și al politicilor europene constituie, în sine, un interes public care trebuie protejat.

O procedură de raportare care garantează drepturile avertizorilor
Condițiile și procedurile de raportare internă și externă ar trebui îmbunătățite pentru a proteja 
la maximum avertizorii, pe parcursul întregii proceduri.

Sancțiuni și măsuri de remediere eficace
Statele membre și Comisia au obligația de a garanta, în urma raportării și a anchetelor 
desfășurate, punerea în aplicare de sancțiuni și măsuri de remediere eficace, sesizând, după 
caz, autoritățile naționale și europene competente.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
afaceri juridice, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Referirea -1 (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– având în vedere Convenția 
europeană a drepturilor omului și, în 
special, articolul 10,
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Amendamentul 2

Propunere de directivă
Referirea -1 a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

– având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolul 11,

Amendamentul 3
Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoanele care lucrează pentru o 
organizație sau sunt în contact cu aceasta în 
contextul activităților lor profesionale sunt 
deseori primele care află despre amenințări 
sau prejudicii aduse interesului public, 
apărute în acest context. Prin „avertizarea 
în interes public”, aceste persoane joacă un 
rol esențial în demascarea și prevenirea 
încălcărilor legii și în garantarea bunăstării 
societății. Cu toate acestea, potențialii 
avertizori sunt adesea descurajați să 
semnaleze preocupările sau suspiciunile lor 
de teama unor represalii.

(1) Persoanele care lucrează pentru o 
organizație sau sunt în contact cu aceasta în 
contextul activităților lor profesionale sunt 
deseori primele care află despre amenințări 
sau prejudicii aduse interesului public, 
apărute în acest context. Prin „avertizarea 
în interes public”, aceste persoane joacă un 
rol esențial în demascarea și prevenirea 
încălcărilor legii și în garantarea bunăstării 
societății. Cu toate acestea, potențialii 
avertizori sunt adesea descurajați să 
semnaleze preocupările sau suspiciunile lor 
de teama unor represalii sau a unor 
proceduri administrative lungi.
Numeroase exemple recente de avertizori 
care au făcut obiectul unor represalii au 
contribuit în mod semnificativ la 
alimentarea temerilor de acest fel. 
Obiectivul prezentei directive constă în 
crearea unui climat de încredere care să 
permită avertizorilor să raporteze 
încălcări observate sau suspectate ale 
legii, precum și acțiuni sau activități care 
amenință interesul public.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) La nivelul Uniunii, raportările 
avertizorilor reprezintă o componentă în 
amonte pentru asigurarea respectării 
dreptului Uniunii: acestea alimentează 
sistemele naționale și europene de 
asigurare a respectării legislației cu 
informații care permit detectarea, 
cercetarea și urmărirea penală eficace a 
încălcărilor dreptului Uniunii.

(2) La nivelul Uniunii, raportările și 
divulgările avertizorilor reprezintă o 
componentă în amonte pentru asigurarea 
respectării dreptului Uniunii: acestea 
alimentează sistemele naționale și 
europene de asigurare a respectării 
legislației cu informații care permit 
detectarea, cercetarea și urmărirea penală 
eficace a încălcărilor dreptului Uniunii.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În anumite domenii de politică, 
încălcările dreptului Uniunii pot cauza 
prejudicii grave interesului public, în 
sensul că pot crea riscuri semnificative 
pentru bunăstarea societății. Atunci când 
sunt identificate deficiențe în materie de 
asigurare a respectării legii în domeniile 
respective, iar avertizorii se află într-o 
poziție privilegiată pentru a divulga 
încălcările observate, este necesar să se 
consolideze asigurarea respectării legii prin 
garantarea unei protecții eficace a 
avertizorilor împotriva represaliilor și prin 
introducerea unor canale de raportare 
eficace.

(3) În anumite domenii de politică, 
încălcările dreptului Uniunii pot cauza 
prejudicii grave interesului public, în 
sensul că pot crea riscuri semnificative 
pentru bunăstarea societății. Atunci când 
sunt identificate deficiențe în materie de 
asigurare a respectării legii în domeniile 
respective, iar avertizorii se află într-o 
poziție privilegiată pentru a divulga 
încălcările observate, este necesar să se 
consolideze asigurarea respectării legii prin 
garantarea unei protecții eficace a 
avertizorilor împotriva represaliilor și prin 
asigurarea unor canale de raportare 
eficace.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin urmare, ar trebui să se aplice 
standarde comune minime care să asigure o 
protecție eficace a avertizorilor în actele și 
domeniile de politică în care i) este 

(5) Prin urmare, ar trebui să se aplice 
standarde comune minime care să asigure o 
protecție eficace și necondiționată a 
avertizorilor în toate actele și domeniile de 
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necesar să se consolideze asigurarea 
respectării legii; ii) subraportarea de către 
avertizori este un factor esențial care 
afectează asigurarea respectării legii și 
(iii) încălcarea dreptului Uniunii aduce 
prejudicii grave interesului public.

politică ale Uniunii, care prin natura lor 
sunt în slujba interesului public și 
general.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Protecția avertizorilor este necesară 
pentru a îmbunătăți asigurarea respectării 
dreptului Uniunii privind achizițiile 
publice. În plus față de imperativul de a 
preveni și a detecta frauda și corupția în 
contextul execuției bugetului UE, inclusiv 
în materie de achiziții, este necesar să se 
abordeze problema asigurării insuficiente a 
respectării normelor privind achizițiile 
publice de către autoritățile publice 
naționale și de către anumiți operatori de 
utilități publice atunci când achiziționează 
bunuri, lucrări și servicii. Încălcarea 
acestor norme creează denaturări ale 
concurenței, sporește costurile aferente 
activității comerciale, aduce atingere 
intereselor investitorilor și ale acționarilor 
și, în ansamblu, reduce atractivitatea pentru 
investiții și creează condiții de concurență 
inechitabile pentru toate întreprinderile din 
Europa, afectând astfel buna funcționare a 
pieței interne.

(6) Protecția avertizorilor este necesară 
mai ales pentru a îmbunătăți asigurarea 
respectării dreptului Uniunii în special 
privind respectarea drepturilor omului, 
achizițiile publice, securitatea produselor 
și a transporturilor, standardele de mediu, 
catastrofele ecologice, sănătatea publică, 
riscurile sanitare și protecția 
consumatorilor, securitatea produselor 
alimentare și a hranei pentru animale, 
sănătatea, protecția și binele animalelor, 
securitatea nucleară și radioprotecția, 
protejarea vieții private și a datelor cu 
caracter personal, libertatea presei, 
dreptul concurenței, serviciile financiare 
și fiscalitatea, protecția persoanelor 
fragile și vulnerabile, precum și pentru a 
preveni, a detecta și a combate frauda, 
corupția, evaziunea fiscală și orice 
activitate ilicită în contextul execuției 
bugetului UE, inclusiv în materie de 
achiziții. Este necesar să se abordeze 
problema asigurării insuficiente a 
respectării normelor privind achizițiile 
publice de către autoritățile publice 
naționale și de către anumiți operatori de 
utilități publice atunci când achiziționează 
bunuri, lucrări și servicii. Încălcarea 
acestor norme creează denaturări ale 
concurenței, sporește costurile aferente 
activității comerciale, aduce atingere 
intereselor investitorilor și ale acționarilor 
și, în ansamblu, reduce atractivitatea pentru 
investiții și creează condiții de concurență 
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inechitabile pentru toate întreprinderile din 
Europa, afectând astfel buna funcționare a 
pieței interne.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Importanța protecției avertizorilor 
în ceea ce privește prevenirea și 
descurajarea încălcărilor normelor Uniunii 
privind siguranța transporturilor care pot 
periclita viața oamenilor a fost deja 
recunoscută în instrumentele sectoriale ale 
Uniunii din domeniul siguranței aviației38

și al siguranței transporturilor maritime39, 
care prevăd măsuri adaptate de protecție a 
avertizorilor, precum și canale de raportare 
specifice. Aceste instrumente includ, de 
asemenea, protecția împotriva represaliilor 
a lucrătorilor care raportează propriile 
greșeli neintenționate (așa-numita „cultură 
justă”). Este necesar să se completeze 
elementele existente ale protecției 
avertizorilor în aceste două sectoare, 
precum și să se asigure o astfel de protecție 
pentru a consolida asigurarea respectării 
standardelor de siguranță pentru alte 
moduri de transport, și anume transportul 
rutier și feroviar.

(9) Importanța protecției avertizorilor 
în ceea ce privește prevenirea și 
descurajarea încălcărilor normelor Uniunii 
privind siguranța transporturilor care pot 
periclita viața oamenilor a fost deja 
recunoscută în instrumentele sectoriale ale 
Uniunii din domeniul siguranței aviației38

și al siguranței transporturilor maritime39, 
care prevăd măsuri adaptate de protecție a 
avertizorilor, precum și canale de raportare 
specifice. Aceste instrumente includ, de 
asemenea, protecția împotriva represaliilor 
a lucrătorilor care raportează propriile 
greșeli neintenționate (așa-numita „cultură 
justă”). Este necesar să se completeze 
elementele existente ale protecției 
avertizorilor în aceste două sectoare, 
precum și să se asigure o astfel de protecție 
pentru a consolida asigurarea respectării 
standardelor de siguranță pentru alte 
moduri de transport, și anume transportul 
special, pe căi navigabile interioare, rutier 
și feroviar.

_________________ _________________

38Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 3 aprilie 2014 privind raportarea, 
analiza și acțiunile subsecvente cu privire 
la evenimentele de aviație civilă (JO L 122, 
p. 18).

38Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 3 aprilie 2014 privind raportarea, 
analiza și acțiunile subsecvente cu privire 
la evenimentele de aviație civilă (JO L 122, 
p. 18).

39 Directiva 2013/54/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 noiembrie 
2013 privind anumite responsabilități ale 
statului de pavilion referitoare la 
respectarea și asigurarea aplicării 
Convenției privind munca în domeniul 

39 Directiva 2013/54/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 20 noiembrie 
2013 privind anumite responsabilități ale 
statului de pavilion referitoare la 
respectarea și asigurarea aplicării 
Convenției privind munca în domeniul 
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maritim (JO L 329, p. 1), Directiva 
2009/16/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
controlul statului portului (JO L 131, p. 
57).

maritim (JO L 329, p. 1), Directiva 
2009/16/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
controlul statului portului (JO L 131, p. 
57).

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Colectarea de elemente de probă, 
detectarea și combaterea infracțiunilor 
ecologice și a comportamentelor ilegale 
împotriva protecției mediului continuă să 
fie o provocare și trebuie să fie consolidate, 
după cum s-a recunoscut în Comunicarea 
Comisiei intitulată „Acțiuni ale UE în 
vederea îmbunătățirii conformării cu 
legislația de mediu și a guvernanței de 
mediu” din 18 ianuarie 201840. Doar un 
singur instrument sectorial referitor la 
protecția mediului41 prevede în prezent 
norme de protecție a avertizorilor, însă 
introducerea unei astfel de protecții pare
necesară pentru a se asigura respectarea 
eficace a acquis-ului Uniunii în domeniul 
mediului, ale cărui încălcări pot aduce 
prejudicii grave interesului public, cu 
efecte care s-ar putea repercuta dincolo de 
frontierele naționale. Acest lucru este, de 
asemenea, relevant în cazul în care 
produsele nesigure pot produce daune de 
mediu.

(10) Colectarea de elemente de probă, 
detectarea și combaterea infracțiunilor 
ecologice și a comportamentelor ilegale 
sau omisiunea, precum și eventualele 
încălcări împotriva protecției mediului 
continuă să fie o provocare majoră și 
trebuie să fie consolidate, după cum s-a 
recunoscut în Comunicarea Comisiei 
intitulată „Acțiuni ale UE în vederea 
îmbunătățirii conformării cu legislația de 
mediu și a guvernanței de mediu” din 18
ianuarie 201840. Doar un singur instrument 
sectorial referitor la protecția mediului 
prevede în prezent norme de protecție a 
avertizorilor41 , însă introducerea unei 
astfel de protecții este necesară pentru a se 
asigura respectarea eficace a acquis-ului 
Uniunii în domeniul mediului, ale cărui 
încălcări pot aduce prejudicii grave 
interesului public și mediului, cu efecte 
care s-ar putea repercuta dincolo de 
frontierele naționale. Acest lucru este, de 
asemenea, relevant în cazul în care 
produsele nesigure pot produce daune de 
mediu.

__________________ __________________

40 COM (2018) 10 final. 40 COM (2018) 10 final.

41 Directiva 2013/30/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iunie 2013 
privind siguranța operațiunilor petroliere și 
gaziere offshore (JO L 178, p. 66).

41 Directiva 2013/30/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iunie 2013 
privind siguranța operațiunilor petroliere și 
gaziere offshore (JO L 178, p. 66).
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Amendamentul 10

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Considerații similare justifică 
introducerea protecției avertizorilor, care să 
pornească de la dispozițiile existente și să 
prevină încălcarea normelor UE în 
domeniul lanțului alimentar și, în special, 
în domeniul siguranței alimentelor și a 
hranei pentru animale, precum și a sănătății 
și a bunăstării animale. Diferitele norme 
ale Uniunii elaborate în aceste domenii 
sunt puternic interconectate. Regulamentul 
(CE) nr. 178/200242 stabilește principiile și 
cerințele generale care stau la baza tuturor 
măsurilor la nivelul Uniunii și la nivel 
național legate de produsele alimentare și 
de hrana pentru animale, cu un accent 
deosebit pe siguranța alimentară, cu scopul 
de a asigura un nivel ridicat de protecție a 
sănătății umane și a intereselor 
consumatorilor în raport cu produsele 
alimentare, precum și funcționarea eficace 
a pieței interne. Acest regulament prevede, 
printre altele, că operatorii din sectorul 
alimentar și al hranei pentru animale sunt 
împiedicați să își descurajeze angajații sau 
alte persoane să coopereze cu autoritățile 
competente atunci când acest lucru ar putea 
preveni, reduce sau elimina un risc generat 
de produsele alimentare. Legiuitorul 
Uniunii a adoptat o abordare similară în 
domeniul „Legislației în materie de 
sănătate animală” prin Regulamentul (UE) 
2016/429 de instituire a normelor de 
prevenire și control al bolilor animalelor 
care sunt transmisibile la animale sau la 
oameni43.

(11) Considerații similare justifică 
introducerea protecției avertizorilor, care să 
pornească de la dispozițiile existente și să 
prevină încălcarea normelor UE în 
domeniul lanțului alimentar și, în special, 
în domeniul siguranței alimentelor și a 
hranei pentru animale, precum și a 
sănătății, a protecției și a bunăstării 
animale. Diferitele norme ale Uniunii 
elaborate în aceste domenii sunt puternic 
interconectate. Regulamentul (CE) 
nr. 178/200242 stabilește principiile și 
cerințele generale care stau la baza tuturor 
măsurilor la nivelul Uniunii și la nivel 
național legate de produsele alimentare și 
de hrana pentru animale, cu un accent 
deosebit pe siguranța alimentară, cu scopul 
de a asigura un nivel ridicat de protecție a 
sănătății umane și a intereselor 
consumatorilor în raport cu produsele 
alimentare, precum și funcționarea eficace 
a pieței interne. Acest regulament prevede, 
printre altele, că operatorii din sectorul 
alimentar și al hranei pentru animale sunt 
împiedicați să își descurajeze angajații sau 
alte persoane să coopereze cu autoritățile 
competente atunci când acest lucru ar putea 
preveni, reduce sau elimina un risc generat 
de produsele alimentare. Legiuitorul 
Uniunii a adoptat o abordare similară în 
domeniul „Legislației în materie de 
sănătate animală” prin Regulamentul (UE) 
2016/429 de instituire a normelor de 
prevenire și control al bolilor animalelor 
care sunt transmisibile la animale sau la 
oameni43. Directiva 98/58/CE43a a 
Consiliului și Directiva 2010/63/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului43b, precum și Regulamentul 
(CE) nr. 1/2005 al Consiliului43c și 
Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al 
Consiliului43d stabilesc norme privind 
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protecția și bunăstarea animalelor de 
fermă, în timpul transportului, în 
momentul uciderii și atunci când sunt 
folosite pentru experimente pe animale. 

__________________ __________________

42 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
principiilor și a cerințelor generale ale 
legislației alimentare, de instituire a 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară și de stabilire a procedurilor în 
domeniul siguranței produselor alimentare 
(JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

42 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 
principiilor și a cerințelor generale ale 
legislației alimentare, de instituire a 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară și de stabilire a procedurilor în 
domeniul siguranței produselor alimentare
(JO L 31, 1.2.2002, p. 1).

43JO L 84, p. 1. 43JO L 84, p. 1.

43aDirectiva 98/58/CE a Consiliului din 20 
iulie 1998 privind protecția animalelor de 
fermă (JO L 221, 8.8.1998, p. 23).

43bDirectiva 2010/63/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 22 
septembrie 2010 privind protecția 
animalelor utilizate în scopuri științifice ( 
JO L 276, 20.10.2010, p. 33).

43cRegulamentul (CE) nr. 1/2005 al 
Consiliului din 22 decembrie 2004 privind 
protecția animalelor în timpul 
transportului și al operațiunilor conexe și 
de modificare a Directivelor 64/432/CEE 
și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) 
nr. 1255/97 (JO L 003, 5.1.2005, p. 1).

43dRegulamentul (CE) nr. 1099/2009 al 
Consiliului din 24 septembrie 2009 
privind protecția animalelor în momentul 
uciderii (JO L 303, 18.11.2009, p. 1).

Amendamentul 11
Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Protecția vieții private și a datelor 
cu caracter personal este un alt domeniu în 
care avertizorii se află într-o poziție 
privilegiată pentru a divulga încălcări ale 

(14) Protecția vieții private și a datelor 
cu caracter personal este un alt domeniu în 
care avertizorii se află într-o poziție 
privilegiată pentru a divulga încălcări ale 
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dreptului Uniunii care pot afecta grav 
interesul public. Considerații similare se 
aplică în cazul încălcărilor Directivei 
privind securitatea rețelelor și a sistemelor 
informatice45, care introduce notificarea 
incidentelor (inclusiv a celor care nu 
compromit datele cu caracter personal) și 
cerințe de securitate pentru entitățile care 
furnizează servicii esențiale în mai multe 
sectoare (de exemplu, energie, sănătate, 
transporturi, servicii bancare etc.), precum 
și pentru furnizorii de servicii digitale 
fundamentale (de exemplu, servicii de 
cloud). Raportările transmise de avertizori 
în acest domeniu sunt deosebit de 
importante pentru a preveni incidentele de 
securitate care ar afecta principalele 
activități economice și sociale și serviciile 
digitale utilizate pe scară largă. Aceasta 
contribuie la asigurarea continuității 
serviciilor care sunt esențiale pentru buna 
funcționare a pieței interne și pentru 
bunăstarea societății.

dreptului Uniunii care pot afecta grav 
interesul public. Considerații similare se 
aplică în cazul încălcărilor Directivei 
privind securitatea rețelelor și a sistemelor 
informatice45, care introduce notificarea 
incidentelor (inclusiv a celor care nu 
compromit datele cu caracter personal) și 
cerințe de securitate pentru entitățile care 
furnizează servicii esențiale în mai multe 
sectoare (de exemplu, energie, turism, 
sănătate, transporturi, servicii bancare, 
construcții etc.) pentru furnizorii de 
servicii digitale fundamentale (de exemplu 
servicii de cloud computing) și pentru 
furnizorii de utilități de bază, cum ar fi 
apa, electricitatea, gazul. Raportările 
transmise de avertizori în acest domeniu 
sunt deosebit de importante pentru a 
preveni incidentele de securitate care ar 
afecta principalele activități economice și 
sociale și serviciile digitale utilizate pe 
scară largă. Aceasta contribuie la 
asigurarea continuității serviciilor care sunt 
esențiale pentru buna funcționare a pieței 
interne și pentru bunăstarea societății.

__________________ __________________

45 Directiva (UE) 2016/1148 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un 
nivel comun ridicat de securitate a rețelelor 
și a sistemelor informatice în Uniune.

45 Directiva (UE) 2016/1148 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un 
nivel comun ridicat de securitate a rețelelor 
și a sistemelor informatice în Uniune.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) Protecția ar trebui acordată 
persoanelor care lucrează în entități 
situate în Uniune, dar și persoanelor care 
lucrează în entități europene situate în 
afara teritoriului Uniunii. Această 
protecție ar trebui să se aplice în egală 
măsură funcționarilor, celorlalți agenți și 
stagiarilor instituțiilor, agențiilor și 
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organismelor Uniunii.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Considerentul 37

Textul propus de Comisie Amendamentul

(37) Pentru detectarea și prevenirea 
eficace a încălcărilor dreptului Uniunii, 
este crucial ca informațiile relevante să le 
parvină rapid persoanelor aflate cel mai 
aproape de sursa problemei, care sunt cele 
mai în măsură să investigheze și dispun de 
competențe pentru a remedia situația, acolo 
unde este posibil. Aceasta presupune că 
entitățile juridice din sectorul privat și 
public instituie proceduri interne adecvate 
pentru primirea raportărilor și pentru luarea 
de măsuri subsecvente acestora.

(37) Pentru detectarea și prevenirea
eficace a încălcărilor dreptului Uniunii, ar 
putea fi util ca informațiile relevante să le 
parvină rapid persoanelor aflate cel mai 
aproape de sursa problemei, care sunt cele 
mai în măsură să investigheze și dispun de 
competențe pentru a remedia situația, acolo 
unde este posibil. Aceasta presupune că 
entitățile juridice din sectorul privat și 
public instituie proceduri interne adecvate 
pentru primirea raportărilor și pentru luarea 
de măsuri subsecvente acestora.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 39

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39) Scutirea întreprinderilor mici și a 
microîntreprinderilor de obligația de a 
institui canale interne de raportare nu ar 
trebui să se aplice întreprinderilor private 
care își desfășoară activitatea în domeniul 
serviciilor financiare. Întreprinderile în 
cauză ar trebui să aibă în continuare 
obligația de a institui canale interne de 
raportare, în conformitate cu obligațiile 
actuale prevăzute în acquis-ul Uniunii 
privind serviciile financiare.

(39) Scutirea întreprinderilor mici și a 
microîntreprinderilor de obligația de a 
institui canale interne de raportare nu ar 
trebui să se aplice întreprinderilor private 
care își desfășoară activitatea în domeniul 
serviciilor financiare și în sectoarele de 
îngrijire a persoanelor cu handicap grav 
și/sau în stare de vulnerabilitate și 
fragilitate, din cauza vârstei sau a 
deficienței fizice ori mentale. 
Întreprinderile în cauză ar trebui să aibă în 
continuare obligația de a institui canale 
interne de raportare, în conformitate cu 
obligațiile actuale prevăzute în acquis-ul 
Uniunii privind serviciile financiare.
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Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Ar trebui să fie clar că, în cazul 
unor entități juridice private care nu 
prevăd canale interne de raportare, 
persoanele care efectuează raportări ar 
trebui să aibă posibilitatea de a raporta 
extern, direct autorităților competente, și ar 
trebui să beneficieze de protecția împotriva 
represaliilor prevăzută în prezenta 
directivă.

(40) În toate cazurile, persoanele care 
efectuează raportări ar trebui să aibă 
posibilitatea de a raporta extern, direct 
autorităților naționale (denumite în 
continuare „autorități competente”), 
precum și să își exercite dreptul la 
divulgare, și ar trebui să beneficieze de 
protecția împotriva represaliilor prevăzută 
în prezenta directivă.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Considerentul 44

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44) Procedurile de raportare internă ar 
trebui să le permită entităților juridice 
private să primească și să investigheze în 
deplină confidențialitate raportările 
transmise de către angajații entității și ai 
filialelor ori entităților afiliate ale acesteia 
(„grupul”), dar și, în măsura posibilului, 
raportările transmise de către oricare dintre 
agenții și furnizorii grupului și de către 
orice persoană care obține informații prin 
intermediul activităților sale profesionale 
desfășurate împreună cu entitatea și grupul 
respectiv.

(44) Procedurile de raportare internă ar 
trebui să le permită entităților juridice 
private și publice să primească și să 
investigheze în deplină confidențialitate 
raportările transmise de către angajații 
entității și ai filialelor ori entităților afiliate 
ale acesteia („grupul”), dar și, în măsura 
posibilului, raportările transmise de către 
oricare dintre agenții și furnizorii grupului 
și de către orice persoană care obține 
informații prin intermediul activităților sale 
profesionale desfășurate împreună cu 
entitatea și grupul respectiv, și, în măsura 
posibilului, în circumstanțe care să 
presupună proceduri administrative 
minime și fără audieri inutil de lungi la 
primirea raportărilor.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Considerentul 46
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) În contextul raportării interne, 
calitatea și transparența informațiilor 
furnizate cu privire la acțiunile subsecvente 
raportării sunt esențiale pentru a consolida 
încrederea în eficacitatea sistemului 
general de protejare a avertizorilor și reduc 
probabilitatea unor noi raportări sau 
divulgări inutile de informații. Persoana 
care efectuează raportarea ar trebui să fie 
informată într-un termen rezonabil cu 
privire la acțiunile avute în vedere sau 
adoptate ca măsuri subsecvente raportării 
(de exemplu, clasarea cazului ca urmare a 
lipsei de elemente de probă suficiente sau 
din alte motive, lansarea unei anchete 
interne și, eventual, constatările sale și/sau 
măsurile luate pentru a aborda problema 
ridicată, sesizarea unei autorități 
competente pentru investigații 
suplimentare), în măsura în care astfel de 
informații nu ar aduce atingere anchetei 
sau investigației și nu ar afecta drepturile 
persoanei vizate. Un astfel de termen 
rezonabil nu ar trebui să depășească, în 
total, trei luni. În cazul în care nu s-a 
stabilit încă adoptarea unor măsuri 
subsecvente adecvate, persoana care 
efectuează raportarea ar trebui să fie 
informată în acest sens și cu privire la orice 
feedback suplimentar la care ar trebui să se 
aștepte.

(46) În contextul raportării interne, 
calitatea și transparența informațiilor 
furnizate cu privire la acțiunile subsecvente 
raportării sunt esențiale pentru a consolida 
încrederea în eficacitatea sistemului 
general de protejare a avertizorilor și reduc 
probabilitatea unor noi raportări sau 
divulgări inutile de informații. Persoana 
care efectuează raportarea ar trebui să fie 
informată într-un termen rezonabil cu 
privire la acțiunile avute în vedere sau 
adoptate ca măsuri subsecvente raportării 
(de exemplu, clasarea cazului ca urmare a 
lipsei de elemente de probă suficiente sau 
din alte motive, lansarea unei anchete 
interne și, eventual, constatările sale și/sau 
măsurile luate pentru a aborda problema 
ridicată, sesizarea unei autorități 
competente pentru investigații 
suplimentare), în măsura în care astfel de 
informații nu ar aduce atingere anchetei 
sau investigației și nu ar afecta drepturile 
persoanei vizate. Un astfel de termen 
rezonabil nu ar trebui să depășească, în 
total, trei luni. În cazul în care nu s-a 
stabilit încă adoptarea unor măsuri 
subsecvente adecvate, persoana care 
efectuează raportarea ar trebui să fie 
informată în acest sens și cu privire la orice 
feedback suplimentar la care ar trebui să se 
aștepte. Persoana care efectuează 
raportarea ar trebui să fie informată cu 
privire la evoluția anchetei și să poată 
primi cel puțin o dată proiectul de raport 
pentru a-l revizui, a include observații și 
a-l rectifica, după caz, fără a fi însă 
obligată să efectueze aceste acțiuni. 
Aceste observații ar trebui să fie incluse și 
luate în considerare în procesul de 
monitorizare a anchetei. Persoana care 
efectuează raportarea ar trebui să fie 
informată cu privire la rezultatul anchetei 
și ar trebui să aibă posibilitatea de a 
revizui și formula observații cu privire la 
raportul final al anchetei. Acele observații 
ar trebui apoi să fie incluse în raportul 
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final.

Amendamentul 18
Propunere de directivă
Considerentul 47

Textul propus de Comisie Amendamentul

(47) Persoanele care intenționează să 
raporteze încălcări ale dreptului Uniunii ar 
trebui să fie în măsură să ia o decizie în 
cunoștință de cauză cu privire la 
oportunitatea, modalitatea și momentul 
raportării. Entitățile publice și private care 
au instituit proceduri de raportare internă 
furnizează informații referitoare la aceste 
proceduri, precum și la procedurile de 
raportare externă către autoritățile 
competente. Aceste informații trebuie să 
fie ușor de înțeles și de accesat, inclusiv, în 
măsura posibilului, pentru orice alte 
persoane, în afară de angajați, care intră în 
contact cu entitatea respectivă prin 
activitățile lor profesionale, cum ar fi 
prestatorii de servicii, distribuitorii, 
furnizorii și partenerii de afaceri. De 
exemplu, astfel de informații pot fi 
publicate într-un loc vizibil, accesibil 
tuturor acestor persoane, și pe intranetul 
entității și pot fi, de asemenea, incluse în 
cursurile și în formarea în materie de etică 
și integritate.

(47) Persoanele care intenționează să 
raporteze încălcări ale dreptului Uniunii ar 
trebui să fie în măsură să ia o decizie în 
cunoștință de cauză cu privire la 
oportunitatea, modalitatea și momentul 
raportării. În acest scop, acestea ar trebui 
să se poată adresa și să solicite consilierea 
autorității naționale, care reprezintă un 
prim punct de informare și de contact. 
Acestea ar trebui, de asemenea, să se 
poată adresa organizațiilor societății civile 
implicate în protecția avertizorilor.
Entitățile publice și private care au instituit 
proceduri de raportare internă furnizează 
informații referitoare la aceste proceduri, 
precum și la procedurile de raportare 
externă către autoritățile competente. 
Acestea ar trebui, în egală măsură, să 
furnizeze informații privind drepturile 
garantate avertizorilor și, în special, 
dreptul acestora la divulgare garantat de 
prezenta directivă și posibilitățile de care 
aceștia dispun pentru a apela, în acest
cadru, la organizații ale societății civile 
implicate în protecția avertizorilor, mai 
ales la cele care furnizează consiliere 
strategică și juridică avertizorilor. Aceste 
informații trebuie să fie ușor de înțeles și 
de accesat, inclusiv, în măsura posibilului, 
pentru orice alte persoane, în afară de 
angajați, care intră în contact cu entitatea 
respectivă prin activitățile lor profesionale, 
cum ar fi prestatorii de servicii, 
distribuitorii, furnizorii și partenerii de 
afaceri. De exemplu, astfel de informații 
pot fi publicate într-un loc vizibil, accesibil 
tuturor acestor persoane, și pe intranetul 
entității și pot fi, de asemenea, incluse în 
cursurile și în formarea în materie de etică 
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și integritate.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Considerentul 59

Textul propus de Comisie Amendamentul

(59) Revizuirea în mod regulat a 
procedurilor autorităților competente și 
schimbul de bune practici între acestea ar 
trebui să garanteze că aceste proceduri sunt 
adecvate și, prin urmare, își îndeplinesc 
scopul.

(59) Revizuirea în mod regulat a 
procedurilor autorităților competente și 
schimbul de bune practici între acestea, 
inclusiv recomandările organizațiilor 
societății civile, ar trebui să garanteze că 
aceste proceduri sunt adecvate și, prin 
urmare, își îndeplinesc scopul.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Considerentul 62

Textul propus de Comisie Amendamentul

(62) Ca regulă generală, persoanele 
care efectuează raportarea ar trebui să 
utilizeze mai întâi canalele interne pe care 
le au la dispoziție și să transmită 
raportarea angajatorului lor. Cu toate 
acestea, se poate întâmpla să nu existe 
canale interne (în cazul entităților care nu 
sunt supuse obligației de a institui astfel 
de canale în virtutea prezentei directive 
sau a dreptului național aplicabil) sau ca 
utilizarea lor să nu fie obligatorie (de 
exemplu în cazul persoanelor care nu se 
află într-un raport de muncă) sau se poate 
întâmpla ca aceste canale să fi fost 
utilizate, dar să nu fi funcționat în mod 
adecvat (de exemplu, raportarea nu a fost 
tratată cu diligență sau într-un termen 
rezonabil ori nu sa luat nicio măsură 
pentru a remedia încălcarea, în ciuda 
rezultatelor pozitive obținute în urma 
anchetei).

eliminat
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Amendamentul 21
Propunere de directivă
Considerentul 65

Textul propus de Comisie Amendamentul

(65) Persoanele care efectuează 
raportarea ar trebui să fie protejate 
împotriva tuturor formelor de represalii, 
indiferent dacă sunt directe sau indirecte, 
pe care le-ar putea aplica angajatorul sau 
clientul/destinatarul serviciilor și 
persoanele care lucrează sau acționează în 
numele acestuia din urmă, inclusiv colegii 
și cadrele de conducere din aceeași 
organizație sau din alte organizații cu care 
persoana care efectuează raportarea este în 
contact în contextul activităților sale 
profesionale, situații în care represaliile 
sunt recomandate sau tolerate de către 
persoana vizată. Ar trebui să se acorde 
protecție împotriva măsurilor de retorsiune 
luate față de însăși persoana care 
efectuează raportarea, precum și împotriva 
măsurilor de retorsiune care pot fi luate
față de entitatea juridică pe care aceasta o 
reprezintă, cum ar fi refuzul de a presta 
servicii, includerea pe lista neagră sau 
boicotarea afacerilor. Represaliile indirecte 
includ și acțiunile întreprinse împotriva 
rudelor persoanei care efectuează 
raportarea, care se află, de asemenea, într-
un raport profesional cu angajatorul acestei 
persoane, sau acțiunile împotriva 
clientului/destinatarului serviciilor și a 
reprezentanților lucrătorilor care au oferit 
sprijin persoanei care efectuează 
raportarea.

(65) Persoanele care efectuează 
raportarea ar trebui să fie protejate 
împotriva tuturor formelor de represalii, 
indiferent dacă sunt directe sau indirecte, 
pe care le-ar putea aplica angajatorul sau 
clientul/destinatarul serviciilor și 
persoanele care lucrează sau acționează în 
numele acestuia din urmă, inclusiv colegii 
și cadrele de conducere din aceeași 
organizație sau din alte organizații cu care 
persoana care efectuează raportarea este în 
contact în contextul activităților sale 
profesionale. Ar trebui să se acorde 
protecție împotriva măsurilor de retorsiune 
luate față de însăși persoana care 
efectuează raportarea, precum și împotriva 
măsurilor de retorsiune care pot fi luate 
față de entitatea juridică pe care aceasta o 
reprezintă, cum ar fi refuzul de a presta 
servicii, includerea pe lista neagră sau 
boicotarea afacerilor. Protecția împotriva 
represaliilor ar trebui acordată și 
persoanelor fizice care au o strânsă 
legătură cu persoana care efectuează 
raportarea, indiferent de natura 
activităților, și dacă acestea sunt sau nu 
sunt plătite. Represaliile indirecte includ și 
acțiunile întreprinse împotriva rudelor 
persoanei care efectuează raportarea, care 
se află, de asemenea, într-un raport 
profesional cu angajatorul acestei persoane, 
sau acțiunile împotriva 
clientului/destinatarului serviciilor și a 
reprezentanților persoanelor care au oferit 
sprijin persoanei care efectuează 
raportarea.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Considerentul 67



AD\1162624RO.docx 19/92 PE623.622v02-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(67) Potențialii avertizori care nu sunt 
siguri de modalitatea de raportare sau care 
nu au certitudinea că vor fi protejați, pot fi, 
în cele din urmă, descurajați să efectueze 
raportări. Statele membre ar trebui să se 
asigure că informațiile relevante sunt ușor 
de înțeles și accesibile publicului larg. Ar 
trebui să se ofere consiliere individuală, 
imparțială și confidențială, cu titlu gratuit, 
de exemplu pentru a determina dacă 
informațiile în cauză sunt acoperite de 
normele aplicabile privind protecția 
avertizorilor, pentru a stabili cel mai 
potrivit canal de raportare care poate fi 
utilizat și procedurile alternative care sunt 
disponibile în cazul în care informațiile nu 
sunt acoperite de normele aplicabile 
(„semnalizare”). Accesul la o astfel de 
consiliere poate contribui la asigurarea 
faptului că raportările sunt transmise prin 
canalele adecvate, în mod responsabil, și că 
încălcările și neregulile sunt detectate în 
timp util sau sunt chiar împiedicate.

(67) Potențialii avertizori care nu sunt 
siguri de modalitatea de raportare sau care 
nu au certitudinea că vor fi protejați, pot fi, 
în cele din urmă, descurajați să efectueze 
raportări sau să își exercite dreptul la 
divulgare. În consecință, autoritățile 
competente ar trebui să fie disponibile, ca 
prim punct de informare și contact al 
avertizorilor potențiali, pentru a le furniza 
toate informațiile referitoare la drepturile 
lor, la procedurile de raportare deschise 
pentru aceștia, pentru a le oferi consiliere 
și a-i ghida în demersurile următoare. 
Statele membre ar trebui să se asigure că 
informațiile relevante sunt ușor de înțeles 
și accesibile publicului larg. Ar trebui să se 
ofere consiliere individuală, imparțială și 
confidențială, cu titlu gratuit, de exemplu 
pentru a determina dacă informațiile în 
cauză sunt acoperite de normele aplicabile 
privind protecția avertizorilor, pentru a 
stabili cel mai potrivit canal de raportare 
care poate fi utilizat și procedurile 
alternative care sunt disponibile în cazul în 
care informațiile nu sunt acoperite de 
normele aplicabile („semnalizare”). 
Accesul la o astfel de consiliere poate 
contribui la asigurarea faptului că 
raportările sunt transmise prin canalele 
adecvate, în mod responsabil, și că 
încălcările și neregulile sunt detectate în 
timp util sau sunt chiar împiedicate. În 
plus, autoritățile competente, organizațiile 
societății civile implicate în protecția 
avertizorilor, în special în cadrul 
consilierii strategice și juridice conferite 
acestora sau în cadrul monitorizării 
aplicării prezentei directive, ar trebui să 
constituie, de asemenea, un punct de 
contact pentru avertizorii potențiali, 
pentru a le furniza toate informațiile 
referitoare la drepturile lor, la procedurile 
de raportare de care dispun, pentru a-i 
redirecționa către autoritatea competentă, 
a le oferi consiliere și a-i ghida în 
demersurile următoare.
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Amendamentul 23

Propunere de directivă
Considerentul 68

Textul propus de Comisie Amendamentul

(68) În anumite cadre naționale și în 
anumite cazuri, persoanele care efectuează 
raportarea și care suferă represalii pot 
beneficia de forme de certificare a faptului 
că îndeplinesc condițiile aferente normelor 
aplicabile. În pofida acestor posibilități, 
persoanele respective ar trebui să aibă 
efectiv acces la un control jurisdicțional, 
prin care instanțelor să le revină 
responsabilitatea de a decide, pe baza 
tuturor circumstanțelor individuale ale 
cazului, dacă persoanele respective 
îndeplinesc condițiile aferente normelor 
aplicabile.

(68) În anumite cadre naționale și în 
anumite cazuri, persoanele care efectuează 
raportarea și care suferă represalii pot 
beneficia de forme de certificare a faptului 
că îndeplinesc condițiile aferente normelor 
aplicabile. În pofida acestor posibilități, 
persoanele respective ar trebui să aibă 
efectiv acces la un control jurisdicțional, 
prin care instanțelor să le revină 
responsabilitatea de a decide, pe baza 
tuturor circumstanțelor individuale ale 
cazului, dacă persoanele respective 
îndeplinesc condițiile aferente normelor 
aplicabile.

Amendamentul 24

Propunere de directivă
Considerentul 80

Textul propus de Comisie Amendamentul

(80) Prezenta directivă instituie 
standarde minime, iar statele membre ar 
trebui să aibă competența de a introduce 
sau de a menține dispoziții mai favorabile 
pentru persoana care efectuează raportarea, 
cu condiția ca aceste dispoziții să nu 
interfereze cu măsurile de protecție a 
persoanelor vizate.

(80) Prezenta directivă instituie 
standarde minime, iar statele membre ar 
trebui să aibă competența și să fie 
încurajate să introducă sau să mențină
dispoziții mai favorabile pentru persoana 
care efectuează raportarea, cu condiția ca 
aceste dispoziții să nu interfereze cu 
măsurile de protecție a persoanelor vizate.

Amendamentul 25
Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cu scopul de a îmbunătăți 1. Cu scopul de a asigura și de a 
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asigurarea respectării dreptului și a 
politicilor Uniunii în domenii specifice, 
prezenta directivă stabilește standarde 
comune minime pentru protecția 
persoanelor care raportează cu privire la 
următoarele activități ilegale sau abuzuri
de drept:

îmbunătăți asigurarea respectării dreptului 
și a politicilor Uniunii, prezenta directivă 
stabilește standarde comune minime pentru 
protecția persoanelor care raportează cu 
privire la activitățile ilegale, la abuzurile
de drept sau la activități care sunt 
contrare obiectivelor dreptului Uniunii, în 
special în următoarele domenii:

a) încălcări care intră în sfera de 
aplicare a actelor Uniunii prevăzute în 
anexă (partea I și partea a II-a) în ceea ce 
privește următoarele domenii:

a) încălcări care intră în sfera de 
aplicare a actelor Uniunii și, în special, 
cele prevăzute în anexă (partea I și partea a 
II-a) în ceea ce privește următoarele 
domenii:

(i) achizițiile publice; (i) achizițiile publice;

(ii) serviciile financiare, prevenirea 
spălării banilor și a finanțării terorismului;

(ii) serviciile financiare, prevenirea 
spălării banilor și a finanțării terorismului;

(iia) normele sociale, sănătatea și 
siguranța la locul de muncă;

(iii) siguranța produselor; (iii) siguranța produselor alimentare și 
nealimentare;

(iv) securitatea transporturilor; (iv) securitatea transporturilor;

(v) protecția mediului; (v) protecția mediului, dezvoltarea 
durabilă, gestionarea deșeurilor, poluarea 
mării, poluarea aerului și poluarea 
fonică, protecția și gestionarea apelor și 
solurilor, protecția naturii și a 
biodiversității, precum și combaterea 
schimbărilor climatice și a infracțiunilor 
împotriva speciilor sălbatice;

(vi) securitatea nucleară; (vi) securitatea nucleară;

(vii) siguranța alimentelor și a hranei 
pentru animale, sănătatea și bunăstarea 
animală;

(vii) siguranța alimentelor și a hranei 
pentru animale;

(viia) protecția, sănătatea și bunăstarea 
animalelor;

(viii) sănătatea publică; (viii) sănătatea publică;

(ix) protecția consumatorului; (ix) protecția consumatorului;

(x) protecția vieții private și a datelor 
cu caracter personal și securitatea rețelelor 
și a sistemelor informatice.

(x) protecția vieții private și a datelor 
cu caracter personal și securitatea rețelelor 
și a sistemelor informatice.

ab) libertatea de exprimare și de 
informare, menționate la articolul 11 din 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 



PE623.622v02-00 22/92 AD\1162624RO.docx

RO

Europene și în jurisprudența bazată pe 
acest articol;

ac) evaziunea fiscală, evitarea 
obligațiilor fiscale și optimizarea fiscală;

ad) dumpingul social, fiscal, ecologic 
și economic;

ae) provocarea de catastrofe 
ecologice;

b) încălcări ale articolelor 101, 102, 
106, 107 și 108 din TFUE și încălcări care 
se încadrează în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al 
Consiliului și al Regulamentului (UE) 
2015/1589 al Consiliului;

b) dreptul concurenței, în special 
încălcările articolelor 101, 102, 106, 107 și 
108 din TFUE și încălcările care se
încadrează în domeniul de aplicare al 
Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al 
Consiliului și al Regulamentului (UE) 
2015/1589 al Consiliului;

c) încălcări care aduc atingere 
intereselor financiare ale Uniunii, astfel 
cum sunt definite la articolul 325 din 
TFUE și, în special, în Directiva (UE) 
2017/1371 și în Regulamentul (UE, 
Euratom) nr. 883/2013;

c) interesele financiare ale Uniunii, 
astfel cum sunt definite la articolul 325 din 
TFUE și, în special, în conformitate cu
Directiva (UE) 2017/1371 și în 
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013;

d) încălcări referitoare la piața
internă, astfel cum sunt menționate la 
articolul 26 alineatul (2) din TFUE, 
referitoare la acte care încalcă normele 
privind impozitarea societăților sau la
mecanismele al căror scop este obținerea 
unui avantaj fiscal ce contravine obiectului 
sau scopului legislației în vigoare privind 
impozitarea societăților.

d) piața internă, astfel cum se 
menționează la articolul 26 alineatul (2) 
din TFUE, în ceea ce privește actele care 
încalcă normele privind impozitarea 
societăților sau mecanismele al căror scop 
este obținerea unui avantaj fiscal ce 
contravine obiectului sau scopului 
legislației în vigoare privind impozitarea 
societăților.

2. În cazul în care sunt prevăzute 
norme specifice privind raportarea 
încălcărilor în actele sectoriale ale Uniunii 
enumerate în partea 2 din anexă, trebuie să 
se aplice respectivele norme. Dispozițiile 
prezentei directive se aplică pentru toate 
chestiunile legate de protecția persoanelor 
care efectuează raportarea care nu sunt 
reglementate în respectivele acte sectoriale 
ale Uniunii.

2. În cazul în care sunt prevăzute 
norme specifice privind raportarea 
încălcărilor în actele sectoriale ale Uniunii 
enumerate în partea 2 din anexă, trebuie să 
se aplice respectivele norme. Dispozițiile 
prezentei directive se aplică pentru toate 
chestiunile legate de protecția persoanelor 
care efectuează raportarea care nu sunt 
reglementate în respectivele acte sectoriale 
ale Uniunii și completează reglementările 
specifice enumerate în anexă, atunci când 
acestea oferă protecție avertizorilor într-o 
măsură mai mare. Acest alineat se aplică 
numai în cazurile în care protecția 
prevăzută în actele sectoriale este mai 
mare decât protecția prevăzută în prezenta 
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directivă.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

d) orice persoane care lucrează sub 
supravegherea și conducerea 
contractanților, a subcontractanților și a 
furnizorilor.

d) orice persoane care lucrează sub 
supravegherea și conducerea 
contractanților, a subcontractanților, a 
furnizorilor și a prestatorilor de servicii.

Amendamentul 27

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prezenta directivă se aplică 
funcționarilor, celorlalți agenți și stagiari 
din instituțiile, agențiile și organismele 
Uniunii.

Amendamentul 28

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Prezenta directivă se aplică 
persoanelor care corespund definiției date 
la articolul 1 pentru entitățile juridice 
private sau publice situate în Uniune și 
pentru entitățile juridice europene, private 
sau publice, situate în afara teritoriului 
Uniunii.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. Prezenta directivă se aplică, de 
asemenea, persoanelor care acționează ca 
intermediari între persoana care 
efectuează raportarea și persoana care 
difuzează informațiile.

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. „raportare” înseamnă furnizarea de 
informații referitoare la o încălcare ce s-a 
produs sau este probabil să se producă în 
organizația în care lucrează sau a lucrat 
persoana care efectuează raportarea sau în 
altă organizație cu care aceasta este sau a 
fost în contact prin intermediul activității 
sale;

5. „raportare” înseamnă furnizarea de 
informații referitoare la o încălcare ce s-a 
produs sau este probabil să se producă 
și/sau la prezența unui pericol grav și 
iminent ori a unui risc de daune 
ireversibile aduse persoanei sau bunurilor 
acesteia, în organizația în care lucrează sau 
a lucrat persoana care efectuează raportarea 
sau în altă organizație cu care aceasta este 
sau a fost în contact;

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

9. „persoana care efectuează 
raportarea” înseamnă o persoană fizică sau 
juridică ce raportează sau divulgă 
informații referitoare la încălcări obținute 
în contextul activităților sale profesionale;

9. „persoana care efectuează 
raportarea” înseamnă o persoană fizică sau 
juridică ce raportează sau divulgă 
informațiile obținute referitoare la 
încălcări;

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 12
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Textul propus de Comisie Amendamentul

12. „represalii” înseamnă orice acțiune 
sau omisiune reală sau potențială, 
determinată de raportarea internă sau 
externă, care apare într-un context 
profesional și provoacă sau poate provoca 
prejudicii nejustificate persoanei care 
efectuează raportarea;

12. „represalii” înseamnă orice acțiune 
sau omisiune reală sau potențială, 
determinată de raportarea internă sau 
externă ori de o divulgare, care apare într-
un context profesional și provoacă sau 
poate provoca prejudicii nejustificate 
persoanei care efectuează raportarea;

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Articolul 3 – paragraful 1 – punctul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

13. „acțiuni subsecvente” înseamnă 
orice acțiune întreprinsă, pe plan intern sau 
extern, de către destinatarul raportării 
pentru a evalua acuratețea acuzațiilor 
formulate în raportare și, acolo unde este 
cazul, pentru a soluționa încălcarea 
raportată, inclusiv acțiuni precum anchetele 
interne, investigațiile, cercetarea și 
urmărirea penală, acțiuni pentru 
recuperarea fondurilor și clasarea cazului;

13. „acțiuni subsecvente” înseamnă 
orice acțiune întreprinsă, pe plan intern sau 
extern, de către destinatarul raportării 
pentru a evalua acuratețea acuzațiilor 
formulate în raportare și, acolo unde este 
cazul, pentru a soluționa încălcarea 
raportată, inclusiv acțiuni precum anchetele 
interne, investigațiile, cercetarea și 
urmărirea penală, acțiuni pentru 
recuperarea fondurilor și clasarea cazului, 
precum și orice alte măsuri de remediere 
adecvate;

Amendamentul 34
Propunere de directivă
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4 Articolul 4

Obligația de a stabili canale și proceduri 
interne pentru raportare și pentru adoptarea 

unor acțiuni subsecvente raportărilor

Obligația de a stabili canale și proceduri 
interne pentru raportare, pentru adoptarea 

unor acțiuni subsecvente raportărilor și 
pentru protecția avertizorilor

1. Statele membre se asigură că 
entitățile juridice din sectorul privat și din 
sectorul public stabilesc canale și proceduri 
interne pentru raportare și pentru adoptarea 

1. Statele membre se asigură că 
entitățile juridice din sectorul privat și din 
sectorul public stabilesc canale și proceduri 
interne pentru raportare și pentru adoptarea 
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unor măsuri subsecvente raportărilor, în 
urma consultărilor cu partenerii sociali, 
dacă este cazul.

unor măsuri subsecvente raportărilor, în 
urma consultărilor cu partenerii sociali și 
cu organizațiile societății civile. Acestea 
se asigură că entitățile juridice din 
sectorul privat și din sectorul public oferă 
acelor canale mijloace adecvate pentru 
buna lor funcționare.

2. Astfel de canale și proceduri le 
oferă angajaților entității respective 
posibilitatea de a efectua raportări. Ele 
oferă permit altor persoane care sunt în 
contact cu entitatea respectivă în contextul 
activităților lor profesionale, menționate la 
articolul 2 alineatul (1) literele (b), (c) și 
(d), să efectueze raportări, însă aceste 
categorii de persoane nu au obligația de a 
utiliza canalele interne de raportare.

2. Astfel de canale și proceduri le 
oferă angajaților entității respective 
posibilitatea de a efectua raportări. Ele 
oferă permit altor persoane care sunt în 
contact cu entitatea respectivă în contextul 
activităților lor profesionale, menționate la 
articolul 2 alineatul (1) literele (b), (c) și 
(d), să efectueze raportări.

3. Entitățile juridice din sectorul 
privat menționate la alineatul (1) sunt 
următoarele:

3. Entitățile juridice din sectorul 
privat menționate la alineatul (1) sunt 
următoarele:

a) entități juridice private cu cel puțin 
50 de angajați;

a) entități juridice private cu cel puțin 
50 de angajați;

b) entități juridice private cu o cifră de 
afaceri anuală sau un bilanț anual total de 
cel puțin 10 milioane EUR;

b) entități juridice private cu o cifră de 
afaceri anuală sau cu un bilanț anual total 
al grupului de cel puțin 10 milioane EUR;

c) entități juridice private, de orice 
dimensiune, care își desfășoară activitatea 
în domeniul serviciilor financiare sau care 
sunt vulnerabile la spălarea banilor sau la 
finanțarea terorismului, astfel cum sunt 
reglementate prin actele Uniunii 
menționate în anexă.

c) entități juridice private, de orice 
dimensiune, care își desfășoară activitatea 
în domeniul serviciilor financiare sau care 
sunt vulnerabile la spălarea banilor sau la 
finanțarea terorismului, și în domenii care 
comportă riscuri pentru sănătate, pentru 
mediu și pentru sănătatea publică, astfel 
cum sunt reglementate prin actele Uniunii 
menționate în anexă;

ca) entități juridice private și publice, 
de orice dimensiune, care oferă îngrijire 
persoanelor care se confruntă cu un 
handicap sever și/sau care sunt într-o 
stare de vulnerabilitate și de fragilitate, 
din cauza vârstei sau a handicapului lor 
fizic sau mintal;

4. În urma unei evaluări adecvate a 
riscurilor, ținând seama de natura 
activităților entităților și de nivelul de risc 
astfel rezultat, statele membre pot solicita 
entităților juridice private de mici 

4. În urma unei evaluări adecvate a 
riscurilor, ținând seama de natura 
activităților entităților și de nivelul de risc 
astfel rezultat, statele membre pot solicita 
entităților juridice private de mici 
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dimensiuni, astfel cum sunt definite în 
Recomandarea Comisiei din 6 mai 200362, 
altele decât cele menționate la alineatul (3) 
litera (c), să stabilească canale și proceduri 
interne de raportare.

dimensiuni, astfel cum sunt definite în 
Recomandarea Comisiei din 6 mai 200362, 
altele decât cele menționate la alineatul (3) 
litera (c) și (ca), să stabilească canale și 
proceduri interne de raportare.

5. Orice decizie luată de un stat 
membru în temeiul alineatului (4) este 
notificată Comisiei, alături de o justificare 
și de criteriile utilizate în evaluarea 
riscurilor. Comisia comunică respectiva 
decizie celorlalte state membre.

5. Orice decizie luată de un stat 
membru în temeiul alineatului (4) este 
notificată Comisiei, alături de o justificare 
și de criteriile utilizate în evaluarea 
riscurilor. Comisia comunică respectiva 
decizie celorlalte state membre.

6. Entitățile juridice din sectorul 
public menționate la alineatul (1) sunt 
următoarele:

6. Entitățile juridice din sectorul 
public menționate la alineatul (1) sunt 
următoarele:

a) administrația de stat; a) administrația de stat;

b) administrația și departamentele 
regionale;

b) administrația și departamentele 
regionale;

c) municipalitățile cu peste 10 000 de 
locuitori;

c) municipalitățile cu peste 10 000 de 
locuitori;

d) alte entități reglementate de dreptul 
public.

d) alte entități reglementate de dreptul 
public;

da) instituțiile, agențiile și organismele 
Uniunii Europene;

__________________ __________________

62 Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 
privind definirea microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii, JO L 124, 
20.5.2003, p. 36.

62 Recomandarea Comisiei din 6 mai 2003 
privind definirea microîntreprinderilor și a 
întreprinderilor mici și mijlocii, JO L 124, 
20.5.2003, p. 36.

Amendamentul 35
Propunere de directivă
Articolul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5 Articolul 5

Proceduri de raportare internă și de 
adoptare a unor acțiuni subsecvente 

raportărilor

Proceduri de raportare internă și de 
adoptare a unor acțiuni subsecvente 

raportărilor

1. Procedurile de raportare și de 
adoptare a unor acțiuni subsecvente 
raportărilor menționate la articolul 4 includ 

1. Procedurile de raportare și de 
adoptare a unor acțiuni subsecvente 
raportărilor menționate la articolul 4 includ 
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următoarele: următoarele:

-a) publicarea tuturor informațiilor 
relevante privind procedurile interne de 
raportare și de adoptare a unor măsuri 
subsecvente raportărilor;

a) canalele pentru primirea 
raportărilor care sunt concepute, instituite 
și exploatate astfel încât să garanteze 
confidențialitatea privind identitatea 
persoanei care efectuează raportarea și să 
împiedice accesul membrilor personalului 
neautorizați;

a) canalele pentru primirea 
raportărilor care sunt concepute, instituite 
și exploatate astfel încât să garanteze 
confidențialitatea privind identitatea 
persoanei care efectuează raportarea și să 
împiedice accesul membrilor personalului 
neautorizați;

b) desemnarea unei persoane sau a 
unui departament competent pentru 
adoptarea unor acțiuni subsecvente 
raportărilor;

b) desemnarea unei persoane sau a 
unui departament competent pentru 
adoptarea unor acțiuni subsecvente 
raportărilor;

c) adoptarea diligentă a unor acțiuni 
subsecvente raportării de către persoana 
sau departamentul desemnat;

c) adoptarea diligentă a unor acțiuni 
subsecvente raportării de către persoana 
sau departamentul desemnat și a unor 
acțiuni adecvate și în timp util, dacă este
necesar;

ca) confirmarea primirii în termen de 
cinci zile;

d) oferirea de feedback persoanei care 
efectuează raportarea cu privire la acțiunile 
subsecvente raportării, într-un interval de 
timp rezonabil, care să nu depășească trei 
luni de la momentul transmiterii raportării;

d) oferirea de feedback persoanei care 
efectuează raportarea cu privire la acțiunile 
subsecvente raportării, într-un interval de 
timp rezonabil, care să nu depășească trei 
luni de la momentul transmiterii raportării;

da) posibilitatea ca persoana care 
efectuează raportarea, fără a fi obligată la 
aceasta, să recitească, să examineze și să 
facă observații cu privire la raportul final, 
la finalizarea anchetei, și ca observațiile 
sale să fie incluse, în mod obligatoriu, în 
raportul final și în raportul publicat, după 
caz;

db) publicarea raportului, în așa fel 
încât să se asigure păstrarea 
anonimatului persoanei care efectuează 
raportarea, cu excepția cazului în care 
aceasta solicită contrariul, prin canalele 
publice de comunicare ale entității 
juridice din sectorul privat sau din 
sectorul public în cauză, incluzând, 
printre altele, rezumatul anchetei, 
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rezultatul anchetei, observațiile finale ale 
persoanei care a efectuat raportarea și 
măsurile de remediere luate de entitatea 
în cauză;

e) informații clare și ușor accesibile 
privind procedurile și informații referitoare 
la modul și la condițiile în care raportările 
pot fi transmise extern autorităților 
competente în temeiul articolului 13 
alineatul (2) și, după caz, organismelor, 
oficiilor sau agențiilor Uniunii. 

e) informații clare și ușor accesibile 
privind procedurile și informații referitoare 
la modul și la condițiile în care raportările 
pot fi transmise extern autorităților 
competente în temeiul articolului 13 
alineatul (2) și, după caz, organismelor, 
oficiilor sau agențiilor Uniunii. 

2. Canalele prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) permit raportarea în toate 
modurile descrise mai jos:

2. Canalele prevăzute la alineatul (1) 
litera (a) permit raportarea în toate 
modurile descrise mai jos:

a) raportări scrise în format electronic 
sau pe suport de hârtie și/sau raportări orale 
prin intermediul unor linii telefonice, 
indiferent dacă conversațiile sunt 
înregistrate sau nu; 

a) raportări scrise în format electronic 
sau pe suport de hârtie și/sau raportări orale 
prin intermediul unor linii telefonice, 
indiferent dacă conversațiile sunt 
înregistrate sau nu; 

(b) întâlniri față în față cu persoana sau 
cu departamentul desemnat să primească 
raportări.

(b) întâlniri față în față cu persoana sau 
cu departamentul desemnat să primească 
raportări, în prezența unui reprezentant al 
sindicatului sau a reprezentantului său 
legal dacă persoana care efectuează 
raportarea solicită acest lucru;

Canalele de raportare pot fi exploatate 
intern de către o persoană sau un 
departament desemnat în acest scop sau pot 
fi furnizate extern de către un terț, cu 
condiția ca garanțiile și cerințele 
menționate la alineatul (1) litera (a) să fie 
respectate.

Canalele de raportare pot fi exploatate 
intern de către o persoană sau un 
departament desemnat în acest scop sau pot 
fi furnizate extern de către un terț, cu 
condiția ca garanțiile și cerințele 
menționate la alineatul (1) litera (a) să fie 
respectate.

2a. În cazul în care se înregistrează și 
se păstrează o convorbire telefonică, se 
solicită acordul prealabil al avertizorului 
și se asigură confidențialitatea în vederea 
protejării avertizorului.

3. Persoana sau departamentul 
menționat la alineatul (1) litera (b) poate fi 
aceeași persoană care este competentă să 
primească raportările. Alte persoane pot fi 
desemnate drept „persoane de încredere” 
cărora persoanele care efectuează 
raportarea și cele care au în vedere o 
eventuală raportare le pot cere o consiliere 

3. Persoana sau departamentul 
menționat la alineatul (1) litera (b) poate fi 
aceeași persoană care este competentă să 
primească raportările. Alte persoane pot fi 
desemnate drept „persoane de încredere” 
cărora persoanele care efectuează 
raportarea și cele care au în vedere o 
eventuală raportare le pot cere o consiliere 
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confidențială. confidențială. 

Amendamentul 36
Propunere de directivă
Articolul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6 Articolul 6

Obligația de a stabili canale externe de 
raportare și de a adopta acțiuni 
subsecvente raportărilor

Înființarea autorităților naționale de 
raportare și de protecție a avertizorilor

1. Statele membre desemnează 
autoritățile competente să primească și să 
trateze raportările.

1. Statele membre desemnează sau 
înființează o autoritate națională care să 
primească și să trateze raportările și să se 
asigure că acestea sunt urmărite ulterior 
îndeaproape, și că persoanele care 
efectuează raportarea sunt protejate.

2. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente:

2. Statele membre se asigură că 
această autoritate națională:

a) instituie canale externe de raportare 
independente și autonome, care sunt sigure, 
asigurând, totodată, confidențialitatea, 
pentru primirea și tratarea informațiilor 
furnizate de persoana care efectuează 
raportarea;

a) instituie canale externe de raportare 
independente și autonome, care sunt sigure, 
asigurând, totodată, confidențialitatea, 
pentru primirea și tratarea informațiilor 
furnizate de persoana care efectuează 
raportarea;

b) oferă feedback persoanei care 
efectuează raportarea cu privire la acțiunile 
subsecvente raportării, într-un interval de 
timp rezonabil, care să nu depășească trei 
luni sau șase luni, în cazuri justificate 
corespunzător;

b) oferă feedback persoanei care 
efectuează raportarea cu privire la acțiunile 
subsecvente raportării, într-un interval de 
timp rezonabil, care să nu depășească trei 
luni sau șase luni, în cazuri justificate 
corespunzător;

c) transmit informațiile conținute în 
raportare către organismele, oficiile sau 
agențiile competente ale Uniunii, după caz, 
în vederea unor investigații aprofundate, 
dacă se prevede astfel în dreptul național 
sau în dreptul Uniunii.

c) transmite informațiile conținute în 
raportare, în cazurile în care este necesar,
către organismele, oficiile sau agențiile 
competente ale Uniunii, în vederea unor 
investigații aprofundate, dacă se prevede 
astfel în dreptul național sau în dreptul 
Uniunii, și informează avertizorul fără 
întârziere și prin orice mijloace necesare;

ca) oferă persoanei care efectuează 
raportarea, fără a o obliga la aceasta, 
posibilitatea să recitească, să examineze și 
să facă observații cu privire la proiectul 
de raport, în cursul investigației, și cu 
privire la raportul final, înainte de 
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publicarea acestuia, la finalizarea 
investigației și, după caz, posibilitatea 
luării în considerare a observațiilor sale;

cb) publică conținutul raportării, 
păstrând în același timp anonimatul 
persoanei care a efectuat raportarea, cu 
excepția cazului în care aceasta solicită 
contrariul, prin canalele de comunicare 
ale entității în cauză.

3. Statele membre se asigură că 
autoritățile competente dau curs 
raportărilor prin luarea măsurilor 
subsecvente necesare și fac investigații, în 
măsura în care este oportun, cu privire la 
obiectul raportărilor. Autoritățile 
competente comunică persoanei care 
efectuează raportarea rezultatul final al 
investigațiilor.

3. Statele membre se asigură că 
autoritatea națională dă curs raportărilor 
prin luarea măsurilor subsecvente necesare 
și face investigații, în măsura în care este 
oportun, cu privire la obiectul raportărilor. 
Autoritățile competente comunică 
persoanei care efectuează raportarea 
rezultatul final al investigațiilor.

3a. Statele membre se asigură că 
autoritățile naționale pot lua măsuri de 
remediere adecvate.

3b. Statele membre se asigură că 
autoritatea națională publică raportul 
final, păstrând în același timp anonimatul 
persoanei care a efectuat raportarea, cu 
excepția cazului în care aceasta solicită 
contrariul, și că raportul include 
observațiile formulate de persoana care a 
efectuat raportarea, precum și măsurile 
de remediere, dacă este cazul.

4. Statele membre se asigură că orice 
autoritate care a primit o raportare, dar nu 
are competența de a soluționa încălcarea 
raportată, transmite raportarea autorității 
competente și că persoana care efectuează 
raportarea este informată în acest sens.

4. Statele membre se asigură că orice 
autoritate care a primit o raportare, dar nu 
are competența de a soluționa încălcarea 
raportată, transmite imediat raportarea 
autorității naționale și că persoana care 
efectuează raportarea este informată în 
acest sens, fără întârziere.

4a. Statele membre prevăd măsuri de 
însoțire pentru a se acorda asistență 
juridică avertizorilor pe tot parcursul 
procedurii. Acestea pun la dispoziția 
oricărui potențial avertizor servicii de 
consultanță juridică permanentă. 

4b. Statele membre se asigură că 
persoanele care raportează au acces la 
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ajutor juridic pe durata procedurii.

Amendamentul 37

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) sunt concepute, stabilite și 
exploatate astfel încât să garanteze 
caracterul exhaustiv, integritatea și 
confidențialitatea informațiilor și să 
împiedice accesul membrilor personalului 
neautorizați ai autorității competente;

b) sunt concepute, stabilite și 
exploatate astfel încât să garanteze 
caracterul exhaustiv, integritatea și 
confidențialitatea informațiilor și să 
împiedice accesul membrilor personalului 
neautorizați ai autorităților competente;

Amendamentul 38

Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. În cazul în care se înregistrează și 
se păstrează o convorbire telefonică, 
autoritățile competente se asigură că se 
solicită acordul prealabil al avertizorului 
și că se protejează confidențialitatea 
acestuia, în așa fel încât protecția 
avertizorului să fie, de asemenea, 
garantată.

Amendamentul 39
Propunere de directivă
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 Articolul 9

Procedurile aplicabile raportării externe Procedurile aplicabile raportării externe

1. Procedurile de raportare și de 
adoptare a unor acțiuni subsecvente 
raportărilor menționate la articolul 4 includ 
următoarele:

1. Procedurile de raportare și de 
adoptare a unor acțiuni subsecvente 
raportărilor menționate la articolul 4 includ 
următoarele:

a) modul în care autoritatea a) modul în care autoritatea 
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competentă îi poate solicita persoanei care 
efectuează raportarea să clarifice 
informațiile raportate sau să furnizeze 
informațiile suplimentare de care dispune;

competentă îi poate solicita persoanei care 
efectuează raportarea să clarifice 
informațiile raportate sau să furnizeze 
informațiile suplimentare de care dispune;

aa) modul în care autoritățile 
competente se asigură că persoana care 
efectuează raportarea poate revizui, 
rectifica și formula observații cu privire la 
raport în cursul investigației, fără a fi 
obligată la aceasta, că observațiile sale 
sunt luate în considerare în continuarea 
investigației, că, după caz, aceasta poate 
formula observații cu privire la raportul 
final și că aceste observații sunt incluse în 
raportul final și în publicarea acestuia;

ab) adoptarea diligentă a unor acțiuni 
subsecvente raportării de către persoana 
sau de către serviciul desemnat, inclusiv a 
unor măsuri adecvate și, dacă este cazul, 
efectuarea unor investigații având ca 
obiect raportările;

b) un interval de timp rezonabil, care 
să nu depășească trei luni sau șase luni, în 
cazuri justificate în mod corespunzător, 
pentru oferirea de feedback persoanei care 
efectuează raportarea cu privire la acțiunile 
subsecvente raportării, precum și tipul și 
conținutul acestui feedback;

b) un interval de timp rezonabil, care 
să nu depășească trei luni sau șase luni, în 
cazuri justificate în mod corespunzător, 
pentru oferirea de feedback persoanei care 
efectuează raportarea cu privire la acțiunile 
subsecvente raportării, precum și tipul și 
conținutul acestui feedback;

c) regimul de confidențialitate 
aplicabil raportărilor, inclusiv o descriere 
detaliată a circumstanțelor în care datele 
confidențiale ale persoanei care efectuează 
raportarea pot fi divulgate.

c) regimul de confidențialitate 
aplicabil raportărilor, inclusiv o descriere 
detaliată a circumstanțelor în care datele 
confidențiale ale persoanei care efectuează 
raportarea pot fi divulgate, precum și căile 
de atac pe care le are la dispoziție 
avertizorul pentru a face față acestor 
situații.

2. Descrierea detaliată menționată la 
alineatul (1) litera (c) include cazurile 
excepționale în care confidențialitatea 
datelor cu caracter personal ar putea să nu 
fie asigurată, inclusiv cazurile în care 
divulgarea datelor este o obligație necesară 
și proporțională impusă de dreptul Uniunii 
sau de dreptul național în contextul 
investigațiilor sau al procedurilor judiciare 
ulterioare ori pentru a proteja libertățile 
altor persoane, și anume dreptul la apărare 

2. Descrierea detaliată menționată la 
alineatul (1) litera (c) include cazurile 
excepționale în care confidențialitatea 
datelor cu caracter personal ar putea să nu 
fie asigurată, inclusiv cazurile în care 
divulgarea datelor este o obligație necesară 
și proporțională impusă de dreptul Uniunii 
sau de dreptul național în contextul 
investigațiilor sau al procedurilor judiciare 
ulterioare ori pentru a proteja libertățile 
altor persoane, și anume dreptul la apărare 
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al persoanei vizate, făcând, în fiecare caz, 
obiectul unor garanții adecvate prevăzute 
de dreptul Uniunii sau de dreptul național.

al persoanei vizate, făcând, în fiecare caz, 
obiectul unor garanții adecvate prevăzute 
de dreptul Uniunii sau de dreptul național.

3. Descrierea detaliată menționată la 
alineatul (1) litera (c) trebuie să fie scrisă 
într-un limbaj clar și ușor de înțeles și să 
fie ușor accesibilă pentru persoanele care 
efectuează raportarea.

3. Descrierea detaliată menționată la 
alineatul (1) litera (c) trebuie să fie scrisă 
într-un limbaj clar și ușor de înțeles și să 
fie ușor accesibilă pentru persoanele care 
efectuează raportarea.

Amendamentul 40

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre se asigură că autoritățile 
competente publică pe site-urile lor web, 
într-o secțiune separată, ușor de identificat 
și de accesat, cel puțin următoarele 
informații:

Statele membre și Comisia se asigură că 
autoritățile competente și entitățile juridice 
din sectorul privat și din sectorul public 
care stabilesc canale și proceduri interne 
pentru raportare și pentru adoptarea unor 
măsuri subsecvente raportărilor publică 
pe site-urile lor web, într-o secțiune 
separată, ușor de identificat și de accesat, 
cel puțin următoarele informații:

Amendamentul 41

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ba) datele de contact ale organizațiilor 
societății civile implicate în protecția 
avertizorilor;

Amendamentul 42

Propunere de directivă
Articolul 10 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ga) accesul la rapoartele și 
recomandările publicate de autoritățile 
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competente;

Amendamentul 43

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Autoritățile competente confirmă 
fără întârziere primirea raportărilor scrise 
la adresa poștală sau electronică indicată de 
persoana care efectuează raportarea, cu 
excepția cazului în care persoana care 
efectuează raportarea solicită în mod 
explicit contrariul sau autoritatea 
competentă consideră, în mod rezonabil, că 
trimiterea unei confirmări de primire a unei 
raportări scrise ar periclita protecția 
identității persoanei care efectuează 
raportarea.

2. Autoritățile competente, precum și 
entitățile juridice din sectorul privat și din 
sectorul public confirmă fără întârziere 
primirea raportărilor scrise la adresa 
poștală sau electronică indicată de persoana 
care efectuează raportarea, cu excepția 
cazului în care persoana care efectuează 
raportarea solicită în mod explicit 
contrariul sau autoritatea competentă ori 
entitățile juridice din sectorul privat și din 
sectorul public consideră, în mod 
rezonabil, că trimiterea unei confirmări de 
primire a unei raportări scrise ar periclita 
protecția identității persoanei care 
efectuează raportarea.

Amendamentul 44

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3– paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care pentru raportare se 
utilizează o linie telefonică în care 
conversațiile sunt înregistrate, autoritatea 
competentă are dreptul, sub rezerva 
consimțământului persoanei care 
efectuează raportarea, de a documenta 
raportarea orală în unul dintre următoarele 
moduri:

În cazul în care pentru raportare se 
utilizează o linie telefonică în care 
conversațiile sunt înregistrate, autoritățile 
competente și entitățile juridice din 
sectorul privat și din sectorul public au
dreptul, sub rezerva consimțământului 
persoanei care efectuează raportarea și 
garantând totodată confidențialitatea 
necesară, de a documenta raportarea orală 
în unul dintre următoarele moduri:
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Amendamentul 45

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă îi oferă persoanei 
care efectuează raportarea posibilitatea de a 
verifica, de a rectifica și de a-și exprima 
acordul față de transcrierea convorbirii prin 
semnarea acesteia.

Autoritățile competente și entitățile 
juridice din sectorul privat și din sectorul 
public îi oferă persoanei care efectuează 
raportarea posibilitatea de a verifica, de a 
rectifica și de a-și exprima acordul față de 
transcrierea convorbirii prin semnarea 
acesteia.

Amendamentul 46

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care pentru raportare se 
utilizează o linie telefonică în care 
conversațiile nu sunt înregistrate, 
autoritatea competentă are dreptul de a 
documenta raportarea orală sub forma unui 
proces-verbal exact al convorbirii, întocmit 
de membrii specializați ai personalului. 
Autoritatea competentă îi oferă persoanei 
care efectuează raportarea posibilitatea de a 
verifica, de a rectifica și de a-și exprima 
acordul față de procesul-verbal prin 
semnarea acestuia.

4. În cazul în care pentru raportare se 
utilizează o linie telefonică în care 
conversațiile nu sunt înregistrate, 
autoritățile competente și entitățile 
juridice din sectorul privat și din sectorul 
public au dreptul de a documenta 
raportarea orală sub forma unui proces-
verbal exact al convorbirii, întocmit de 
membrii specializați ai personalului. 
Autoritățile competente și entitățile 
juridice din sectorul privat și din sectorul 
public îi oferă persoanei care efectuează 
raportarea posibilitatea de a verifica, de a 
rectifica și de a-și exprima acordul față de 
procesul-verbal prin semnarea acestuia.

Amendamentul 47

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5– paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o persoană solicită o 
întâlnire cu membrii specializați ai 

În cazul în care o persoană solicită o 
întâlnire cu membrii specializați ai 



AD\1162624RO.docx 37/92 PE623.622v02-00

RO

personalului autorității competente în 
materie de raportare în conformitate cu 
articolul 7 alineatul (2) litera (c), 
autoritățile competente se asigură că, sub 
rezerva consimțământului persoanei care 
efectuează raportarea, se păstrează o 
evidență completă și exactă a întâlnirii într-
o formă durabilă și accesibilă. Autoritatea 
competentă are dreptul de a documenta 
evidența întâlnirii în unul dintre 
următoarele moduri:

personalului autorităților și al entităților 
juridice din sectorul privat și din sectorul 
public competente în materie de raportare 
în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) 
litera (c), autoritățile competente și 
entitățile juridice din sectorul privat și din 
sectorul public se asigură că, sub rezerva 
consimțământului persoanei care 
efectuează raportarea, se păstrează o 
evidență completă și exactă a întâlnirii într-
o formă durabilă și accesibilă. Autoritățile 
competente și entitățile juridice din 
sectorul privat și din sectorul public au
dreptul de a documenta evidența întâlnirii 
în unul dintre următoarele moduri:

Amendamentul 48

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

b) un proces-verbal exact al întâlnirii, 
întocmit de membrii specializați ai 
personalului autorității competente.

b) un proces-verbal exact al întâlnirii, 
întocmit de membrii specializați ai 
personalului autorității competente și al 
entităților juridice din sectorul privat și 
din sectorul public.

Amendamentul 49

Propunere de directivă
Articolul 11 – alineatul 5 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă îi oferă persoanei 
care efectuează raportarea posibilitatea de a 
verifica, de a rectifica și de a-și exprima 
acordul față de procesul-verbal al întâlnirii 
prin semnarea acestuia.

Autoritățile competente și entitățile 
juridice din sectorul privat și din sectorul 
public îi oferă persoanei care efectuează 
raportarea posibilitatea de a verifica, de a 
rectifica și de a-și exprima acordul față de 
procesul-verbal al întâlnirii prin semnarea 
acestuia.
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Amendamentul 50
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. O persoană care efectuează 
raportarea beneficiază de protecție în 
temeiul prezentei directive dacă aceasta 
are motive întemeiate să creadă că 
informațiile raportate erau adevărate la 
momentul raportării și că respectivele 
informații intră în domeniul de aplicare al 
prezentei directive.

1. O persoană care efectuează 
raportarea beneficiază de protecție în 
temeiul prezentei directive, în condițiile în 
care aceasta se adresează unuia dintre 
canalele interne și externe de raportare 
prevăzute de prezenta directivă, iar 
această prevedere se aplică pe întreaga 
durată a procedurii, dar și după 
finalizarea acesteia, numai în cazul în 
care nu există niciun risc de represalii.

Amendamentul 51
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2

2. O persoană care raportează extern 
beneficiază de protecție în temeiul 
prezentei directive dacă este îndeplinită 
una dintre următoarele condiții:

eliminat

a) aceasta a raportat mai întâi intern, 
dar nu au fost luate măsuri 
corespunzătoare ca răspuns la raportarea 
respectivă în termenul rezonabil prevăzut 
la articolul 5;

b) persoana care efectuează 
raportarea nu a avut la dispoziție canale 
interne de raportare sau nu se putea 
aștepta în mod rezonabil ca aceasta să fie 
la curent cu disponibilitatea unor astfel de 
canale;

c) utilizarea canalelor interne de 
raportare nu era obligatorie pentru 
persoana care a efectuat raportarea, în 
conformitate cu articolul 4 alineatul (2);

d) prin prisma obiectului raportării, 
nu se putea aștepta în mod rezonabil ca 
persoana respectivă să utilizeze canalele 
interne de raportare; 

e) persoana a avut motive întemeiate 
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să creadă că utilizarea canalelor interne 
de raportare ar putea compromite 
eficacitatea acțiunilor de investigație ale 
autorităților competente;

f) persoana avea dreptul să raporteze 
direct unei autorități competente în 
temeiul dreptului Uniunii, prin 
intermediul canalelor externe de 
raportare.

b) nu se putea aștepta în mod 
rezonabil ca persoana respectivă să 
utilizeze canalele interne și/sau externe de 
raportare din cauza unui pericol iminent 
sau evident la adresa interesului public 
sau din cauza circumstanțelor speciale ale 
cazului ori în situația în care există un 
risc de daune ireversibile.

Amendamentul 52
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. O persoană care divulgă în mod 
anonim informații care intră în domeniul 
de aplicare al prezentei directive și a cărei 
identitate este dezvăluită ulterior 
beneficiază, de asemenea, de protecție în 
temeiul prezentei directive.

Amendamentul 53
Propunere de directivă
Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. O persoană care efectuează 
raportări către organismele, oficiile sau 
agențiile relevante ale Uniunii cu privire la 
încălcări care intră în domeniul de aplicare 
al prezentei directive beneficiază de 
protecție, astfel cum se prevede în prezenta 
directivă, în aceleași condiții ca o persoană 
care raportează extern, în conformitate cu 
condițiile stabilite la alineatul (2).

3. O persoană fizică sau juridică care 
efectuează raportări către organismele, 
oficiile sau agențiile relevante ale Uniunii 
cu privire la încălcări care intră în 
domeniul de aplicare al prezentei directive 
beneficiază de protecție, astfel cum se 
prevede în prezenta directivă, în aceleași 
condiții ca o persoană care raportează, în 
conformitate cu condițiile stabilite la 
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alineatul (1).

Amendamentul 54
Propunere de directivă
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a interzice orice formă de 
represalii, directe sau indirecte, împotriva
persoanelor care efectuează raportarea și 
care îndeplinesc condițiile prevăzute la 
articolul 13, inclusiv, în special, represalii 
sub formă de:

1. Statele membre și Comisia iau 
măsurile necesare pentru a interzice și 
pentru a impune sancțiuni pentru orice 
formă de represalii, directe sau indirecte, 
împotriva:

a) persoanelor care efectuează 
raportări, conform definiției stabilite la 
articolul 3 punctul 9, sau celor care 
pregătesc o raportare sau o divulgare 
iminentă;

b) tuturor rudelor persoanei care 
efectuează raportarea și care se află, de 
asemenea, într-un raport profesional cu 
angajatorul acestei persoane, cu clientul 
sau cu destinatarul serviciilor;

c) oricărei persoane fizice sau 
juridice care asistă persoana care 
efectuează raportarea sau care 
colaborează sau a colaborat cu aceasta în 
ceea ce privește subiectul raportării, în 
special prin schimbul de informații cu 
privire la subiectul raportării;

d) oricărei persoane care este 
implicată în exercitarea dreptului de 
divulgare al persoanei care efectuează 
raportarea;

e) oricărei persoane care reprezintă 
persoana care efectuează raportarea sau
care a oferit sprijin persoanei care 
efectuează raportarea;

f) familiei și rudelor persoanei care 
efectuează raportarea.

1a. Represaliile menționate la 
alineatul 1 se pot manifesta în special sub 
următoarele forme, fie direct, fie sub 
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forma unei amenințări sau sugestii:

a) suspendare, șomaj tehnic, 
concediere sau măsuri echivalente;

a) suspendare, șomaj tehnic, 
concediere sau măsuri echivalente;

b) retrogradare sau blocare a 
promovării;

b) retrogradare sau blocare a 
promovării;

c) transfer de atribuții, schimbări ale 
localizării locului de muncă, reducere a 
salariilor, schimbări ale programului de 
lucru;

c) transfer de atribuții, schimbări ale 
localizării locului de muncă, reducere a 
salariilor, schimbări ale programului de 
lucru;

d) blocare a formării; d) blocare a formării;

e) evaluare negativă a performanței 
sau recomandare negativă pentru 
activitatea profesională desfășurată;

e) evaluare negativă a performanței 
sau recomandare negativă pentru 
activitatea profesională desfășurată sau 
refuzul de a furniza o recomandare 
pentru activitatea profesională 
desfășurată;

f) aplicare sau administrare a oricărei 
măsuri disciplinare, mustrări sau a vreunei 
alte sancțiuni, inclusiv a unei sancțiuni 
financiare;

f) aplicare sau administrare a oricărei 
măsuri disciplinare, mustrări sau a vreunei 
alte sancțiuni, inclusiv a unei sancțiuni 
financiare;

g) constrângere, intimidare, hărțuire 
sau ostracizare la locul de muncă;

g) constrângere, intimidare, hărțuire 
sau ostracizare la locul de muncă sau în 
afara acestuia, sau lipsa abordării 
acestora;

h) discriminare, dezavantaj sau 
tratament inechitabil;

h) discriminare, dezavantaj sau 
tratament inechitabil;

i) refuz de a transforma un contract de 
muncă pe o perioadă determinată într-un 
contract de muncă pe durată nedeterminată;

i) refuz de a transforma un contract de 
muncă pe o perioadă determinată într-un 
contract de muncă pe durată nedeterminată;

j) refuz de a reînnoi un contract de 
muncă pe o perioadă determinată sau 
reziliere anticipată a unui astfel de
contract;

j) refuz de a reînnoi un contract de 
muncă pe o perioadă determinată sau 
reziliere anticipată a unui astfel de 
contract;

k) prejudicii, inclusiv la adresa 
reputației persoanei în cauză, sau pierderi 
financiare, inclusiv sub forma pierderii 
oportunităților de afaceri și a pierderii de 
venituri;

k) prejudicii, inclusiv la adresa 
reputației persoanei în cauză, în special pe 
rețelele sociale, sau pierderi financiare, 
inclusiv sub forma pierderii oportunităților 
de afaceri și a pierderii de venituri;

l) includere pe lista neagră pe baza 
unui acord sectorial sau la nivel de 
industrie formal sau informal, care 
presupune că persoana în cauză nu își va 
găsi, în viitor, un loc de muncă în 

l) includere pe lista neagră pe baza 
unui acord sectorial sau la nivel de 
industrie formal sau informal, care 
presupune că persoana în cauză nu își va 
găsi, în viitor, un loc de muncă în 
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respectivul sector sau industrie; respectivul sector sau industrie;

m) reziliere anticipată sau anulare a 
unui contract pentru bunuri sau servicii;

m) reziliere anticipată sau anulare a 
unui contract pentru bunuri sau servicii;

ma) refuzul de a lua în considerare o 
opțiune de transfer fezabilă la cererea 
persoanei care efectuează raportarea;

n) anulare a unei licențe sau a unui 
permis.

n) anulare a unei licențe sau a unui 
permis.

na) ignorare deliberată a existenței 
măsurilor de retorsiune împotriva 
persoanei protejate de către un superior 
sau de către un organism de supraveghere 
responsabil cu monitorizarea acesteia; 

nb) încălcarea obligației de păstrare a 
confidențialității și a anonimatului 
persoanei care efectuează raportarea și 
ale persoanelor care beneficiază de 
protecție în temeiul prezentei directive; 

nc) presiune fizică, morală sau 
financiară exercitată asupra persoanelor 
care beneficiază de protecție în temeiul 
prezentei directive;

nd) refuzul dreptului la apărare, 
inclusiv întârzierea excesivă în 
soluționarea cazului; 

ne) abuz, inclusiv abuz instituțional.

Amendamentul 55

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre iau măsurile 
necesare pentru a asigura protecția 
împotriva represaliilor a persoanelor care 
efectuează raportarea și care îndeplinesc 
condițiile prevăzute la articolul 13. Astfel 
de măsuri includ, în special, măsurile 
prevăzute la alineatele (2)-(8).

1. Statele membre și Comisia iau 
măsurile necesare pentru a asigura 
protecția împotriva represaliilor a 
persoanelor care efectuează raportarea și 
care îndeplinesc condițiile prevăzute la 
articolul 13. Astfel de măsuri includ, în 
special, măsurile prevăzute la alineatele 
(2)-(8).
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Amendamentul 56
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

6a. Persoanele care efectuează 
raportarea au acces la măsuri de 
remediere, după caz. Măsurile de 
remediere cele mai adecvate sunt alese în 
funcție de tipul de represalii la care a fost 
supusă persoana respectivă.

Amendamentul 57

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Pe lângă exonerarea de la 
măsurile, procedurile și măsurile 
reparatorii prevăzute în Directiva (UE) 
2016/943, în cadrul procedurilor judiciare, 
inclusiv în ceea ce privește defăimarea, 
încălcarea drepturilor de autor, încălcarea 
secretului profesional sau cererile de 
compensare în temeiul dreptului privat, 
public sau colectiv al muncii, persoanele 
care efectuează raportarea trebuie să aibă 
dreptul de a invoca faptul că au efectuat o 
raportare sau o divulgare de informații în 
conformitate cu prezenta directivă pentru a 
solicita respingerea acțiunii.

7. În cadrul procedurilor judiciare, 
inclusiv în ceea ce privește defăimarea, 
încălcarea drepturilor de autor, încălcarea 
secretului profesional sau cererile de 
compensare în temeiul dreptului privat, 
public sau colectiv al muncii, persoanele 
care efectuează raportarea trebuie să aibă 
dreptul de a invoca faptul că au efectuat o 
raportare sau o divulgare de informații în 
conformitate cu prezenta directivă pentru a 
solicita respingerea acțiunii.

Amendamentul 58

Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Persoanele care efectuează 
raportarea pot beneficia de cele mai 
favorabile măsuri de protecție din partea 
statelor membre în care se află entitatea 
în cauză sau grupul din care face parte 
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aceasta.

Amendamentul 59
Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Pe lângă furnizarea de asistență 
juridică persoanelor care efectuează 
raportarea în cadrul procedurilor penale și 
civile transfrontaliere, în conformitate cu 
Directiva (UE) 2016/1919 și cu Directiva 
2008/52/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului63 și în conformitate cu dreptul 
național, statele membre pot prevedea 
măsuri suplimentare de asistență juridică și 
financiară și măsuri de sprijinire a 
persoanelor respective în cadrul 
procedurilor judiciare.

8. Pe lângă furnizarea de asistență 
juridică persoanelor care efectuează 
raportarea în cadrul procedurilor penale și 
civile transfrontaliere, în conformitate cu 
Directiva (UE) 2016/1919 și cu Directiva 
2008/52/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului63 și în conformitate cu dreptul 
național, statele membre pot prevedea 
măsuri suplimentare de asistență juridică și 
financiară și măsuri de sprijinire a 
persoanelor respective în cadrul
procedurilor judiciare, precum și a 
situațiilor în care persoana care 
efectuează raportarea este expusă unor 
amenințări care au ca scop împiedicarea 
soluționării procedurilor judiciare.

__________________ __________________

63 Directiva 2008/52/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 2008 
privind anumite aspecte ale medierii în 
materie civilă și comercială (JO L 136, 
24.5.2008, p. 3).

63 Directiva 2008/52/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 21 mai 2008 
privind anumite aspecte ale medierii în 
materie civilă și comercială (JO L 136, 
24.5.2008, p. 3).

Amendamentul 60
Propunere de directivă
Articolul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 17 Articolul 17

Sancțiuni Sancțiuni

1. Statele membre prevăd sancțiuni 
eficace, proporționale și disuasive 
aplicabile persoanelor fizice sau juridice 
care:

1. Statele membre și Comisia prevăd 
sancțiuni eficace, proporționale și disuasive 
aplicabile persoanelor fizice sau juridice 
care:

a) împiedică sau încearcă să împiedice 
raportarea;

a) împiedică sau încearcă să împiedice 
raportarea;

b) iau măsuri de retorsiune împotriva b) iau măsuri de retorsiune împotriva 



AD\1162624RO.docx 45/92 PE623.622v02-00

RO

persoanelor care efectuează raportarea; persoanelor care efectuează raportarea și 
împotriva oricărei persoane fizice sau 
juridice, în ceea ce privește activitățile 
protejate în temeiul prezentei directive;

c) introduc acțiuni vexatorii împotriva 
persoanelor care efectuează raportarea;

c) introduc acțiuni vexatorii împotriva 
persoanelor care efectuează raportarea și 
împotriva oricărei persoane fizice sau 
juridice, în ceea ce privește activitățile 
protejate în temeiul prezentei directive;

d) încalcă obligația de a menține 
confidențialitatea privind identitatea 
persoanelor care efectuează raportarea.

d) încalcă obligația de a menține 
confidențialitatea privind identitatea 
persoanelor care efectuează raportarea și a 
oricărei persoane fizice sau juridice 
implicate în activitățile protejate în 
temeiul prezentei directive;

da) repetă infracțiunea semnalată de 
persoana care a efectuat raportarea, după 
închiderea cazului.

2. Statele membre aplică sancțiuni 
eficace, proporționale și disuasive 
persoanelor care fac raportări sau divulgări 
răuvoitoare sau abuzive, inclusiv măsuri de 
compensare pentru persoanele care au 
suferit prejudicii ca urmare a unor raportări 
sau divulgări răuvoitoare ori abuzive.

2. Statele membre aplică sancțiuni 
eficace, proporționale și disuasive 
persoanelor care fac raportări sau divulgări 
răuvoitoare sau abuzive, cu condiția ca 
reaua-credință să poată fi demonstrată, 
inclusiv măsuri de compensare pentru 
persoanele care au suferit prejudicii ca 
urmare a unor raportări sau divulgări 
răuvoitoare ori abuzive. Această prevedere 
nu se aplică raportărilor și divulgărilor 
efectuate cu bună-credință, și nici în 
situația în care au existat motive 
întemeiate să se considere că faptele 
raportate sau divulgate sunt adevărate.

Amendamentul 61

Propunere de directivă
Articolul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a

Acte delegate pentru actualizarea anexei

Ori de câte ori un act juridic nou al UE 
intră în domeniul de aplicare material 
prevăzut la articolul 1 alineatul (1) litera 
(a) sau la articolul 1 alineatul (2), 
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Comisia actualizează anexele în mod 
corespunzător printr-un act delegat.

Amendamentul 62

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea A – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Procedurile pentru achizițiile legate 
de contractele pentru furnizarea de bunuri 
în domeniul apărării și de contractele de 
prestări de servicii în domeniul apei, 
energiei, transporturilor și serviciilor 
poștale și de orice alt contract sau serviciu 
astfel cum sunt reglementate de legislația 
Uniunii:

1. Procedurile pentru achizițiile legate 
de contractele pentru furnizarea de bunuri 
în domeniul apărării și de contractele de 
prestări de servicii în domeniul apei, 
energiei, transporturilor și serviciilor 
poștale și de orice alt contract sau serviciu 
astfel cum sunt reglementate de legislația 
Uniunii, inclusiv:

Amendamentul 63

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea A – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Revizuirea procedurilor este 
reglementată de:

2. Revizuirea procedurilor este 
reglementată în special de:

Amendamentul 64

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea B – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Norme care stabilesc un cadru de 
reglementare și de supraveghere și 
protecția consumatorilor și a investitorilor 
în piețele serviciilor financiare și de capital 
din Uniune, în servicii bancare, de credit, 
de asigurări și reasigurări, în pensii 
ocupaționale sau personale, în valori 
mobiliare, în fonduri de investiții, plăți și 
consultanță și în serviciile enumerate în 
anexa I la Directiva 2013/36/UE a 

Norme care stabilesc un cadru de 
reglementare și de supraveghere și 
protecția consumatorilor și a investitorilor 
în piețele serviciilor financiare și de capital 
din Uniune, în servicii bancare, de credit, 
de asigurări și reasigurări, în pensii 
ocupaționale sau personale, în valori 
mobiliare, în fonduri de investiții, plăți și 
consultanță și în serviciile enumerate în 
anexa I la Directiva 2013/36/UE a 
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Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la 
activitatea instituțiilor de credit și 
supravegherea prudențială a instituțiilor de 
credit și a firmelor de investiții, de 
modificare a Directivei 2002/87/CE și de 
abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 
2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338), 
astfel cum sunt reglementate de:

Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la 
activitatea instituțiilor de credit și 
supravegherea prudențială a instituțiilor de 
credit și a firmelor de investiții, de 
modificare a Directivei 2002/87/CE și de 
abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 
2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338), 
astfel cum sunt reglementate în special de:

Amendamentul 65

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea Ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Ba. Articolul 1 litera (a) punctul (ii) 
litera (b) - normele sociale, sănătatea și 
siguranța la locul de muncă

1. Norme sociale ale Uniunii 
Europene, reglementate în special de:

(i) Directiva 79/7/CEE a Consiliului 
din 19 decembrie 1978 privind aplicarea 
treptată a principiului egalității de 
tratament între bărbați și femei în 
domeniul securității sociale (JO L 6, 
10.1.1979, p. 24);

(ii) Directiva 91/533/CEE a 
Consiliului din 14 octombrie 1991 privind 
obligația angajatorului de a informa 
lucrătorii asupra condițiilor aplicabile 
contractului sau raportului de muncă (JO 
L 288, 18.10.1991, p. 32);

(iii) Directiva 91/383/CEE a 
Consiliului din 25 iunie 1991 de 
completare a măsurilor destinate să 
promoveze îmbunătățirea securității și 
sănătății la locul de muncă în cazul 
lucrătorilor care au un raport de muncă 
pe durată determinată sau un raport de 
muncă temporară (JO L 206, 29.7.1991, 
p. 19);

(iv) Directiva 94/33/CE a Consiliului 
din 22 iunie 1994 privind protecția 
tinerilor la locul de muncă (JO L 216, 
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20.8.1994, p. 12);

(v) Directiva 98/59/CE a Consiliului 
privind apropierea legislațiilor statelor 
membre cu privire la concedierile 
colective (JO L 225, 12.8.1998, p. 16);

(vi) Directiva 98/49/CE a Consiliului 
din 29 iunie 1998 privind protecția 
dreptului la pensie suplimentară al 
lucrătorilor salariați și al lucrătorilor care 
desfășoară activități independente care se 
deplasează în cadrul Comunității (JO 
L 209, 25.7.1998, p. 46);

(vii) Directiva 2000/78/CE a 
Consiliului din 27 noiembrie 2000 de 
creare a unui cadru general în favoarea 
egalității de tratament în ceea ce privește 
încadrarea în muncă și ocuparea forței de 
muncă (JO L 303, 2.12.2000, p. 16);

(viii) Directiva 2000/43/CE a 
Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în 
aplicare a principiului egalității de 
tratament între persoane, fără deosebire 
de rasă sau origine etnică (JO L 180, 
19.7.2000, p. 22);

(ix) Directiva 2000/79/CE a 
Consiliului din 27 noiembrie 2000 privind 
punerea în aplicare a Acordului european 
privind organizarea timpului de lucru al 
personalului mobil din aviația civilă, 
încheiat de Asociația companiilor 
europene de navigație aeriană (AEA), 
Federația europeană a lucrătorilor din 
transporturi (ETF), Asociația europeană 
a personalului tehnic navigant (ECA), 
Asociația europeană a companiilor 
aviatice din regiunile Europei (ERA) și 
Asociația internațională a liniilor aeriene 
rezervate în sistem charter (AICA) (JO 
L 302, 1.12.2000, p. 57);

(x) Directiva 2001/23/CE a 
Consiliului din 12 martie 2001 privind 
apropierea legislației statelor membre 
referitoare la menținerea drepturilor 
lucrătorilor în cazul transferului de 
întreprinderi, unități sau părți de 
întreprinderi sau unități (JO L 82, 
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22.3.2001, p. 16);

(xi) Directiva 2002/15/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 11 martie 2002 privind organizarea 
timpului de lucru al persoanelor care 
efectuează activități mobile de transport 
rutier (JO L 80, 23.3.2002, p. 35-39) și
Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 15 martie 2006 privind armonizarea 
anumitor dispoziții ale legislației sociale 
în domeniul transporturilor rutiere, de 
modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 
3821/85 și (CE) nr. 2135/98 ale 
Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al 
Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 1);

(xii) Directiva 2003/41/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 3 iunie 2003 privind activitățile și 
supravegherea instituțiilor pentru 
furnizarea de pensii ocupaționale (JO 
L 235, 23.9.2003, p. 10);

(xiii) Directiva 2004/113/CE din 
13 decembrie 2004 de aplicare a 
principiului egalității de tratament între 
femei și bărbați privind accesul la bunuri 
și servicii și furnizarea de bunuri și 
servicii (JO L 373, 21.12.2004, p. 37);

(xiv) Directiva 2003/88/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 4 noiembrie 2003 privind anumite 
aspecte ale organizării timpului de lucru 
(JO L 299, 18.11.2003, p. 9);

(xv) Directiva 2006/54/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 iulie 2006 privind punerea în 
aplicare a principiului egalității de șanse 
și al egalității de tratament între bărbați și 
femei în materie de încadrare în muncă și 
de muncă (JO L 204, 26.7.2006, p. 23);

(xvi) Directiva 2008/94/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 octombrie 2008 privind protecția 
lucrătorilor salariați în cazul insolvenței 
angajatorului (JO L 283, 28.10.2008, p. 
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36);

(xvii) Directiva 2010/41/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 iulie 2010 privind aplicarea 
principiului egalității de tratament între 
bărbații și femeile care desfășoară o 
activitate independentă și de abrogare a 
Directivei 86/613/CEE a Consiliului (JO 
L 180, 15.7.2010, p. 1);

(xviii) Directiva 2014/54/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 aprilie 2014 privind măsurile de 
facilitare a exercitării drepturilor 
conferite lucrătorilor în contextul liberei 
circulații a lucrătorilor (JO L 128, 
30.4.2014, p. 8);

(xix) Directiva 2014/67/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 mai 2014 privind asigurarea 
respectării aplicării Directivei 96/71/CE 
privind detașarea lucrătorilor în cadrul 
prestării de servicii și de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 
privind cooperarea administrativă prin 
intermediul Sistemului de informare al 
pieței interne („Regulamentul IMI”) (JO 
L 159, 28.5.2014, p. 11);

(xx) Directiva 2014/50/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 aprilie 2014 privind cerințele 
minime de creștere a mobilității 
lucrătorilor între statele membre prin 
îmbunătățirea dobândirii și a păstrării 
drepturilor la pensie suplimentară (JO L 
128, 30.4.2014, p. 1);

(xxi) Regulamentul (CE) nr. 450/2003 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 februarie 2003 privind 
indicele costului forței de muncă (JO L 
69, 13.3.2003, p. 1);

(xxii) Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 21 octombrie 2009 de 
stabilire a unor norme comune privind 
condițiile care trebuie îndeplinite pentru 
exercitarea ocupației de operator de 
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transport rutier și de abrogare a Directivei 
96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 
14.11.2009, p. 51);

(xxiii) Regulamentul (CE) nr. 987/2009 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 septembrie 2009 de 
stabilire a procedurii de punere în 
aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 883/2004 privind coordonarea 
sistemelor de securitate socială (JO L 284, 
30.10.2009, p. 1);

(xxiv) Regulamentul (UE) nr. 492/2011 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 5 aprilie 2011 privind 
libera circulație a lucrătorilor în cadrul 
Uniunii (JO L 141, 27.5.2011, p. 1);

(xxv) Regulamentul (UE) nr. 223/2014 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 martie 2014 privind 
Fondul de ajutor european destinat celor 
mai defavorizate persoane (JO L 72, 
12.3.2014, p. 1);

(xxvi) Regulamentul (UE) 2015/848 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 mai 2015 privind procedurile de 
insolvență (JO L 141, 5.6.2015, p. 19);

2. Norme privind sănătatea și 
securitatea la locul de muncă, 
reglementate în special de:

(i) directivele speciale prevăzute la 
articolul 16 alineatul (1) din Directiva 
89/391/CEE); 

(ii) Directiva 92/29/CEE a Consiliului 
din 31 martie 1992 privind cerințele 
minime de securitate și sănătate pentru 
promovarea unei mai bune asistențe 
medicale la bordul navelor (JO L 113, 
30.4.1992, p. 19);

(iii) Directiva 2001/95/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 3 decembrie 2001 privind siguranța 
generală a produselor (JO L 11, 
15.1.2002, p. 4);

(iv) Directiva 2006/42/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
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din 17 mai 2006 privind echipamentele 
tehnice și de modificare a Directivei 
95/16/CE (JO L 157, 9.6.2006, p. 24);

(v) Directiva 2006/15/CE a Comisiei 
din 7 februarie 2006 de stabilire a unei a 
doua liste de valori limită orientative de 
expunere profesională în aplicarea 
Directivei 98/24/CE a Consiliului și de 
modificare a Directivelor 91/322/CEE și 
2000/39/CE (JO L 38, 9.2.2006, p. 36);

(vi) Directiva 2008/68/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 septembrie 2008 privind 
transportul interior de mărfuri 
periculoase (JO L 260, 30.9.2008, p. 13);

(vii) Directiva 2009/104/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 septembrie 2009 privind cerințele 
minime de securitate și sănătate pentru 
folosirea de către lucrători a 
echipamentului de muncă la locul de 
muncă [a doua directivă specială în 
sensul articolului 16 alineatul (1) din 
Directiva 89/391/CEE] (JO L 260, 
3.10.2009, p. 5);

(viii) Directiva 2009/148/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 30 noiembrie 2009 privind protecția 
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
expunerea la azbest la locul de muncă 
(JO L 330, 16.12.2009, p. 28);

(ix) Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 
statisticile comunitare referitoare la 
sănătatea publică, precum și la sănătatea 
și siguranța la locul de muncă (JO L 354, 
31.12.2008, p. 70).

Amendamentul 66

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea C – punctul 1 –partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Cerințe generale privind siguranța
produselor introduse pe piața Uniunii, 
astfel cum sunt definite și reglementate de:

1. Cerințe generale privind siguranța 
produselor introduse pe piața Uniunii, 
astfel cum sunt definite și reglementate în 
special de:

Amendamentul 67

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea C – punctul 2 –partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Comercializarea și utilizarea 
produselor sensibile și periculoase, astfel 
cum sunt reglementate de:

2. Comercializarea și utilizarea 
produselor sensibile și periculoase, astfel 
cum sunt reglementate în special de:

Amendamentul 68

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea D – punctul 3 –partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Cerințe de siguranță în sectorul 
rutier, astfel cum sunt reglementate de:

3. Cerințe de siguranță în sectorul 
rutier, astfel cum sunt reglementate în 
special de:

Amendamentul 69

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea D – punctul 4 –partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Cerințe de siguranță în sectorul 
maritim, astfel cum sunt reglementate de:

4. Cerințe de siguranță în sectorul 
maritim, astfel cum sunt reglementate în 
special de:

Amendamentul 70

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea E – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

E Articolul 1 litera (a) punctul (v) –
protecția mediului:

E Articolul 1 litera (a) punctul (v) -
protecția mediului, dezvoltarea durabilă, 
gestionarea deșeurilor, poluarea 
maritimă, atmosferică și fonică, protecția 
și gestionarea apei și a solului, protecția 
naturii și a biodiversității și combaterea 
schimbărilor climatice:

Amendamentul 71

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea E – punctul 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Dispoziții privind răspunderea 
pentru mediul înconjurător, în special:

(NB: acest punct trebuie introdus înainte de anexa I partea I secțiunea E punctul (i))

Amendamentul 72

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea E – subpunctul iii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iii) Regulamentul (UE) nr. 995/2010 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 octombrie 2010 de 
stabilire a obligațiilor care revin 
operatorilor care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn (JO L 295, 12.11.2010, 
p. 23);

eliminat

Amendamentul 73

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea E – punctul iv

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) Directiva 2009/123/CE a eliminat
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Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 octombrie 2009 de modificare a 
Directivei 2005/35/CE privind poluarea 
cauzată de nave și introducerea unor 
sancțiuni în caz de încălcare (JO L 280, 
27.10.2009, p. 52);

Amendamentul 74

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea E – punctul v

Textul propus de Comisie Amendamentul

(v) Regulamentul (UE) 2015/757 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, 
raportarea și verificarea emisiilor de 
dioxid de carbon generate de transportul 
maritim și de modificare a Directivei 
2009/16/CE (JO L 123, 19.5.2015, p. 55);

eliminat

Amendamentul 75

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea E – punctul vi

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vi) Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind 
reciclarea navelor și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și a 
Directivei 2009/16/CE (JO L 330, 
10.12.2013, p. 1);

eliminat

Amendamentul 76

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea E – punctul vii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(vii) Regulamentul (UE) nr. 649/2012 
al Parlamentului European și al 

eliminat



PE623.622v02-00 56/92 AD\1162624RO.docx

RO

Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
exportul și importul de produse chimice 
care prezintă risc (JO L 201, 27.7.2012, p. 
60);

Amendamentul 77

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea E – punctul viii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(viii) Regulamentul (CE) nr. 
1907/2006 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 18 decembrie 2006 
privind înregistrarea, evaluarea, 
autorizarea și restricționarea substanțelor 
chimice (REACH), de înființare a 
Agenției Europene pentru Produse 
Chimice, de modificare a Directivei 
1999/45/CE și de abrogare a 
Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al 
Consiliului și a Regulamentului (CE) 
nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a 
Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a 
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei 
(JO L 396, 30.12.2006, p. 1);

eliminat

Amendamentul 78

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea E – punctul ix

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ix) Directiva (UE) 2015/2193 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2015 privind limitarea 
emisiilor în atmosferă a anumitor 
poluanți provenind de la instalații medii 
de ardere (JO L 313, 28.11.2015, p. 1).

eliminat
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Amendamentul 79

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea E – punctul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Dispoziții referitoare la 
informațiile despre mediu:

(i) Directiva 2003/4/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 28 ianuarie 2003 privind accesul 
publicului la informațiile despre mediu și 
de abrogare a Directivei 90/313/CEE a 
Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, p. 26);

(ii) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 30 mai 2001 privind 
accesul public la documentele 
Parlamentului European, ale Consiliului 
și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, p. 
43);

(iii) Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 6 septembrie 2006 privind 
aplicarea, pentru instituțiile și 
organismele comunitare, a dispozițiilor 
Convenției de la Aarhus privind accesul 
la informație, participarea publicului la 
luarea deciziilor și accesul la justiție în 
domeniul mediului (JO L 264, 25.9.2006, 
p. 13);

(iv) Directiva 2007/2/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 14 martie 2007 de instituire a unei 
infrastructuri pentru informații spațiale 
în Comunitatea Europeană (INSPIRE)
(JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

(v) Directiva 2003/35/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 mai 2003 de instituire a participării 
publicului la elaborarea anumitor planuri 
și programe privind mediul și de 
modificare în ceea ce privește participarea 
publică și accesul la justiție (JO L 156, 
25.6.2003, p. 17).



PE623.622v02-00 58/92 AD\1162624RO.docx

RO

[NB: acest punct trebuie introdus după 
secțiunea E, punctul (ii)]

Amendamentul 80

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea E – punctul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1b. Dispoziții referitoare la mediu și 
climă, inclusiv:

(i) Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 decembrie 2013 privind 
instituirea unui program pentru mediu și 
politici climatice (LIFE) și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 614/2007 (JO L 
347, 20.12.2013, p. 185);

(ii) Directiva 2009/28/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile, 
de modificare și ulterior de abrogare a 
Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE 
(JO L 140, 5.6.2009, p. 16);

(iii) Directiva 2009/29/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 de modificare a 
Directivei 2003/87/CE în vederea 
îmbunătățirii și extinderii sistemului 
comunitar de comercializare a cotelor de 
emisie de gaze cu efect de seră (JO L 140, 
5.6.2009, p. 63), inclusiv toate 
reglementările asociate;

(iv) Regulamentul (UE) nr. 421/2014 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 aprilie 2014 de 
modificare a Directivei 2003/87/CE de 
stabilire a unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră 
în cadrul Comunității în vederea punerii 
în aplicare, din 2020, a unui acord 
internațional privind aplicarea unei 
măsuri unice globale bazate pe piață 
pentru emisiile generate de aviația 
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internațională (JO L 129, 30.4.2014, p. 1);

(v) Directiva 2009/31/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind stocarea 
geologică a dioxidului de carbon și de 
modificare a Directivei 85/337/CEE a 
Consiliului, precum și a Directivelor 
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 
2006/12/CE, 2008/1/CE și a 
Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 ale 
Parlamentului European și ale 
Consiliului (JO L 140, 5.6.2009, p. 114);

(vi) Regulamentul (UE) nr. 525/2013 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 21 mai 2013 privind un 
mecanism de monitorizare și de raportare 
a emisiilor de gaze cu efect de seră, 
precum și de raportare, la nivel național 
și al Uniunii, a altor informații relevante 
pentru schimbările climatice și de 
abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE (JO 
L 165, 18.6.2013, p. 13);

(vii) Regulamentul (UE) nr. 517/2014 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 aprilie 2014 privind 
gazele fluorurate cu efect de seră și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
842/2006 (JO L 150, 20.5.2014, p. 195);

(viii) Directiva 2003/96/CE a 
Consiliului din 27 octombrie 2003 privind 
restructurarea cadrului comunitar de 
impozitare a produselor energetice și a 
electricității (JO L 283, 31.10.2003, p. 51);

(ix) Directiva 2012/27/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 octombrie 2012 privind eficiența 
energetică, de modificare a directivelor 
2009/125/CE și 2010/30/UE și de 
abrogare a directivelor 2004/8/CE și 
2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).

Amendamentul 81

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea E – punctul 1c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

1c. Dispozițiile referitoare la 
dezvoltarea durabilă și gestionarea 
deșeurilor, în special:

(i) Directiva 2008/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și 
de abrogare a anumitor directive (JO L 
312, 22.11.2008, p. 3);

(ii) Directiva 1999/31/CE a 
Consiliului din 26 aprilie 1999 privind 
depozitele de deșeuri (JO L 182, 
16.7.1999, p. 1); 

(iii) Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 14 iunie 2006 privind 
transferurile de deșeuri (JO L 190, 
12.7.2006, p. 1);

(iv) Directiva 94/62/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 decembrie 1994 privind ambalajele 
și deșeurile de ambalaje (JO L 365, 
31.12.1994, p.10);

(v) Directiva (UE) 2015/720 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 29 aprilie 2015 de modificare a 
Directivei 94/62/CE în ceea ce privește 
reducerea consumului de pungi de 
transport din plastic subțire (JO L 115, 
6.5.2015, p. 11);

(vi) Directiva 2012/19/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind deșeurile de echipamente electrice 
și electronice (DEEE) (JO L 197, 
24.7.2012, p. 38);

(vii) Directiva 2006/66/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 septembrie 2006 privind bateriile și 
acumulatorii și deșeurile de baterii și 
acumulatori și de abrogare a Directivei 
91/157/CEE (JO L 266, 26.9.2006, p. 1);

(viii) Directiva 2011/65/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
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din 8 iunie 2011 privind restricțiile de 
utilizare a anumitor substanțe periculoase 
în echipamentele electrice și electronice 
(JO L 174, 1.7.2011, p. 88);

(ix) Directiva 2000/53/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 18 septembrie 2000 privind vehiculele 
scoase din uz (JO L 269, 21.10.2000, 
p. 34);

(x) Directiva 2005/64/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 26 octombrie 2005 privind 
omologarea autovehiculelor în ceea ce 
privește posibilitățile de reutilizare, 
reciclare și recuperare a acestora și de 
modificare a Directivei 70/156/CEE a 
Consiliului (JO L 310, 25.11.2005, p. 10);

(xi) Directiva 96/59/CE a Consiliului 
din 16 septembrie 1996 privind eliminarea 
bifenililor policlorurați și a terfenililor 
policlorurați (PCB/TPC) (JO L 243, 
24.9.1996, p. 31);

(xii) Directiva 2011/65/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 8 iunie 2011 privind restricțiile de 
utilizare a anumitor substanțe periculoase 
în echipamentele electrice și electronice 
(JO L 174, 1.7.2011, p. 88);

(xiii) Directiva 2001/42/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 iunie 2001 privind evaluarea 
efectelor anumitor planuri și programe 
asupra mediului (JO L 197, 21.7.2001, 
p. 30);

(xiv) Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 25 noiembrie 2009 privind eticheta 
UE ecologică (JO L 27, 30.1.2010, p. 1);

(xvi) Regulamentul (UE) nr. 1257/2013 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 noiembrie 2013 privind 
reciclarea navelor și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1013/2006 și a 
Directivei 2009/16/CE (JO L 330, 
10.12.2013, p. 1);
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(xvii) Regulamentul (UE) nr. 649/2012 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 4 iulie 2012 privind 
exportul și importul de produse chimice 
care prezintă risc (JO L 201, 27.7.2012, p. 
60);

(xviii) Regulamentul (Euratom) nr. 
1493/93 al Consiliului din 8 iunie 1993 
privind transportul substanțelor 
radioactive între statele membre (JO L 
148, 19.6.1993, p. 1).

Amendamentul 82

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea E – punctul 1d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1d. Dispozițiile referitoare la poluarea 
marină, atmosferică și fonică, în special:

(i) Directiva 2008/50/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 mai 2008 privind calitatea aerului 
înconjurător și un aer mai curat pentru 
Europa (JO L 152, 11.6.2008, p. 1);

(ii) Directiva 2004/107/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 decembrie 2004 privind arsenicul, 
cadmiul, mercurul, nichelul și 
hidrocarburile aromatice policiclice în 
aerul înconjurător (JO L 23, 26.1.2005, 
p. 3);

(iii) Regulamentul (CE) nr. 850/2004 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
poluanții organici persistenți și de 
modificare a Directivei 79/117/CEE 
(JO L 158, 30.4.2004, p. 7);

(iv) Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 septembrie 2009 
privind substanțele care diminuează 
stratul de ozon (JO L 286, 31.10.2009, p. 
1);
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(v) Directiva 2001/81/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2001 privind plafoanele 
naționale de emisie pentru anumiți 
poluanți atmosferici (JO L 309, 
27.11.2001, p. 22);

(vi) Directiva 94/63/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 decembrie 1994 privind controlul 
emisiilor de compuși organici volatili 
(COV) rezultați din depozitarea 
carburanților și din distribuția acestora de 
la terminale la stațiile de distribuție a 
carburanților (JO L 365, 31.12.1994, 
p. 24);

(vii) Directiva 2009/126/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 octombrie 2009 privind etapa a II-a 
de recuperare a vaporilor de benzină în 
timpul alimentării autovehiculelor la 
stațiile de benzină (JO L 285, 31.10.2009, 
p. 36);

(viii) Regulamentul (CE) nr. 715/2007 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 iunie 2007 privind 
omologarea de tip a autovehiculelor în 
ceea ce privește emisiile provenind de la 
vehiculele ușoare pentru pasageri și de la 
vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 
și Euro 6) și privind accesul la 
informațiile referitoare la repararea și 
întreținerea vehiculelor (JO L 171, 
29.6.2007, p. 1);

(ix) Regulamentul (CE) nr. 595/2009 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 iunie 2009 privind 
omologarea de tip a autovehiculelor și a 
motoarelor cu privire la emisiile provenite 
de la vehicule grele (Euro VI) și accesul 
la informații privind repararea și 
întreținerea vehiculelor și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a 
Directivei 2007/46/CE și de abrogare a 
Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE 
și 2005/78/CE (JO L 188, 18.7.2009, p. 1);

(x) Directiva 2014/94/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
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din 22 octombrie 2014 privind instalarea 
infrastructurii pentru combustibili 
alternativi (JO L 307, 28.10.2014, p. 1);

(xi) Regulamentul (CE) nr. 443/2009 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 23 aprilie 2009 de stabilire 
a standardelor de performanță privind 
emisiile pentru autoturismele noi, ca parte 
a abordării integrate a Comunității de a 
reduce emisiile de CO2 generate de 
vehiculele ușoare (JO L 140, 5.6.2009, 
p. 1);

(xii) Directiva 1999/94/CE privind 
disponibilitatea informațiilor cu privire la 
consumul de carburant și emisiile de CO2 
destinate consumatorilor la 
comercializarea autoturismelor noi (JO L 
12, 18.1.2000, p. 16);

(xiii) Regulamentul (UE) nr. 510/2011 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a 
unor standarde de performanță pentru 
vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a 
abordării integrate a Uniunii de reducere 
a emisiilor de CO2 generate de vehiculele 
ușoare (JO L 145, 31.5.2011, p. 1);

(xiv) Directiva 2006/40/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 mai 2006 privind emisiile provenite 
de la sistemele de climatizare ale 
autovehiculelor și de modificare a 
Directivei 70/156/CEE a Consiliului (JO 
L 161, 14.6.2006, p. 12);

(xv) Directiva 2009/33/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind promovarea 
vehiculelor de transport rutier nepoluante 
și eficiente din punct de vedere energetic 
(JO L 120, 15.5.2009, p. 12);

(xvi) Regulamentul (UE) 2016/1628 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 14 septembrie 2016 privind cerințele 
referitoare la limitele emisiilor de poluanți 
gazoși și de particule poluante și 
omologarea de tip pentru motoarele cu 
ardere internă pentru echipamentele 
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mobile fără destinație rutieră, de 
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 
1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de 
modificare și abrogare a Directivei 
97/68/CE (JO L 252, 16.9.2016, p. 53);

(xvii) Directiva 2010/75/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 24 noiembrie 2010 privind emisiile 
industriale (prevenirea și controlul 
integrat al poluării) (JO L 334, 
17.12.2010, p. 17);

(xviii) Directiva (UE) 2015/2193 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 noiembrie 2015 privind limitarea 
emisiilor în atmosferă a anumitor 
poluanți provenind de la instalații medii 
de ardere (JO L 313, 28.11.2015, p. 1);

(xix) Directiva 2008/101/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 19 noiembrie 2008 de modificare a 
Directivei 2003/87/CE pentru a include 
activitățile de transport aerian în sistemul 
de comercializare a cotelor de emisie de 
gaze cu efect de seră în cadrul 
Comunității (JO L 8, 13.1. 2009, p. 3);

(xx) Regulamentul (CE) nr. 549/2004 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire 
a cadrului pentru crearea cerului unic 
european (regulamentul-cadru) (JO L 96, 
31.3.2004, p. 1);

(xxi) Directiva 2006/38/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 mai 2006 de modificare a 
Directivei 1999/62/CE de aplicare la 
vehiculele grele de marfă a taxelor pentru 
utilizarea anumitor infrastructuri (JO L 
157, 9.6.2006, p. 8);

(xxii) Directiva 2002/84/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 noiembrie 2002 de modificare a 
directivelor privind siguranța maritimă și 
prevenirea poluării de către nave (JO L 
324, 29.11.2002, p. 53);

(xxiii) Regulamentul (UE) nr. 546/2014 
al Parlamentului European și al 
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Consiliului din 15 mai 2014 de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 al 
Consiliului privind politica capacității 
flotei Comunității cu scopul de a promova 
transportul pe căile navigabile interioare 
(JO L 163, 29.5.2014, p. 15);

(xxiv) Directiva 2009/30/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 de modificare a 
Directivei 98/70/CE în ceea ce privește 
specificațiile pentru benzine și motorine, 
de introducere a unui mecanism de 
monitorizare și reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră și de modificare a 
Directivei 1999/32/CE a Consiliului în 
ceea ce privește specificațiile pentru 
carburanții folosiți de navele de navigație 
interioară și de abrogare a Directivei 
93/12/CEE (JO L 140, 5.6.2009, p. 88);

(xxv) Directiva 2009/123/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 octombrie 2009 de modificare a 
Directivei 2005/35/CE privind poluarea 
cauzată de nave și introducerea unor 
sancțiuni în caz de încălcare (JO L 280, 
27.10.2009, p. 52);

(xxvi) Regulamentul (UE) 2015/757 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, 
raportarea și verificarea emisiilor de 
dioxid de carbon generate de transportul 
maritim și de modificare a Directivei 
2009/16/CE (JO L 123, 19.5.2015, p. 55);

(xxvii) Regulamentul (CE) nr. 782/2003 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 14 aprilie 2003 privind 
interzicerea compușilor organostanici pe 
nave (JO UE L 115, 9.5.2003, p. 1);

(xxviii)Directiva 2002/49/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 iunie 2002 privind evaluarea și 
gestiunea zgomotului ambiental (JO 
L 189, 18.7.2002, p. 12);

(xxix) Directiva 2000/14/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 8 mai 2000 privind apropierea 
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legislațiilor statelor membre referitoare la 
zgomotul emis de echipamentele utilizate 
în exterior (JO L 162, 3.7.2000, p. 1);

(xxx) Directiva 2002/49/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 iunie 2002 privind evaluarea și 
gestiunea zgomotului ambiental (JO 
L 189, 18.7.2002, p. 12).

Amendamentul 83

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea E – punctul 1e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1e. Dispozițiile referitoare la protecția 
și gestionarea apelor și a solului, în 
special: 

(i) Directiva 2000/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui 
cadru de politică comunitară în domeniul 
apei (JO L 327, 22.12.2000, p. 1);

(ii) Directiva 2008/105/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind 
standardele de calitate a mediului în 
domeniul apei, de modificare și de 
abrogare a Directivelor 82/176/CEE, 
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 
86/280/CEE ale Consiliului și de 
modificare a Directivei 2000/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(JO L 348, 24.12.2008, p. 84);

(iii) Directiva 2006/118/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 decembrie 2006 privind protecția 
apelor subterane împotriva poluării și a 
deteriorării (JO L 372, 27.12.2006, p. 19);

(iv) Directiva 91/271/CEE a 
Consiliului din 21 mai 1991 privind 
tratarea apelor urbane reziduale (JO L 
135, 30.5.1991, p. 40);

(v) Directiva 98/83/CE a Consiliului 
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din 3 noiembrie 1998 privind calitatea 
apei destinate consumului uman 
(JO L 330, 5.12.1998, p. 32);

(vi) Directiva 2003/40/CE a Comisiei 
din 16 mai 2003 de stabilire a listei, 
limitelor de concentrație și cerințelor de 
etichetare pentru constituenții apelor 
minerale naturale, precum și a condițiilor 
de utilizare a aerului îmbogățit cu ozon 
pentru apele minerale naturale și apele de 
izvor (JO L 126, 22.5.2003, p. 34);

(vii) Regulamentul (UE) nr. 115/2010 
al Comisiei din 9 februarie 2010 de 
stabilire a condițiilor de utilizare a 
aluminei activate pentru eliminarea 
fluorurilor din apele minerale naturale și 
din apele de izvor (JO L 37, 10.2.2010, p. 
13);

(viii) Directiva 2006/7/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 15 februarie 2006 privind gestionarea 
calității apei pentru scăldat și de abrogare 
a Directivei 76/160/CEE (JO L 64, 
4.3.2006, p. 37);

(ix) Directiva 2008/56/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 iunie 2008 de instituire a unui 
cadru de acțiune comunitară în domeniul 
politicii privind mediul marin (Directiva-
cadru „Strategia pentru mediul marin”) 
(JO L 164, 25.6.2008, p. 19);

(x) Regulamentul (CE) nr. 648/2004 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 31 martie 2004 privind 
detergenții (JO L 104, 8.4.2004, p. 1);

(xi) Directiva Consiliului 91/676/CEE 
din 12 decembrie 1991 privind protecția 
apelor împotriva poluării cu nitrați 
proveniți din surse agricole (JO L 375, 
31.12.1991, p. 1);

(xii) Directiva 2006/118/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 decembrie 2006 privind protecția 
apelor subterane împotriva poluării și a 
deteriorării (JO L 372, 27.12.2006, p. 19);
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(xiii) Directiva 2007/60/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 octombrie 2007 privind evaluarea 
și gestionarea riscurilor de inundații (JO 
L 288, 6.11.2007, p. 27);

(xiv) Directiva 2014/52/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 16 aprilie 2014 de modificare a 
Directivei 2011/92/UE privind evaluarea 
efectelor unor anumite proiecte publice și 
private asupra mediului (JO L 124, 
25.4.2014, p. 1).

Amendamentul 84

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea E – punctul 1f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1f. Dispozițiile referitoare la protecția 
naturii și a biodiversității:

(i) Directiva 92/43/CEE a Consiliului 
din 21 mai 1992 privind conservarea 
habitatelor naturale și a speciilor de 
faună și floră sălbatică (JO L 206, 
22.7.1992, p. 7);

(ii) Directiva 2009/147/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 30 noiembrie 2009 privind 
conservarea păsărilor sălbatice (JO L 20, 
26.1.2010, p. 7);

(iii) Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 octombrie 2014 privind 
prevenirea și gestionarea introducerii și 
răspândirii speciilor alogene invazive (JO 
L 317, 4.11.2014, p. 35);

(iv) Regulamentul (CE) nr. 1936/2001 
al Consiliului din 27 septembrie 2001 de 
stabilire a unor măsuri de control 
aplicabile pescuitului pentru anumite 
stocuri de pești mari migratori (JO L 263, 
3.10.2001, p. 1);

(v) Regulamentul (CE) nr. 708/2007 
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al Consiliului din 11 iunie 2007 privind 
utilizarea în acvacultură a speciilor 
exotice și a speciilor absente la nivel local 
(JO L 168, 28.6.2007, p. 1);

(vi) Directiva Consiliului 83/129/CE 
din 28 martie 1983 privind importul în 
statele membre de piele de pui de focă și 
de produse derivate (JO L 91, 9.4.1983, p. 
30);

(vii) Regulamentul (CE) nr. 1007/2009 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 septembrie 2009 
privind comerțul cu produse derivate din 
focă (JO L 286, 31.10.2009, p. 36);

(viii) Regulamentul (CE) nr. 734/2008 
al Consiliului din 15 iulie 2008 privind 
protecția ecosistemelor marine 
vulnerabile din marea liberă împotriva 
efectelor nocive ale uneltelor de pescuit de 
fund (JO L 201, 30.7.2008, p. 8);

(ix) Regulamentul (CE) nr. 812/2004 
al Consiliului din 26 aprilie 2004 de 
stabilire a unor măsuri privind capturile 
accidentale de cetacee în activitățile de 
pescuit și de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 88/98 (JO L 150, 30.4.2004, 
p. 12);

(x) Regulamentul (CE) nr. 338/97 al 
Consiliului din 9 decembrie 1996 referitor 
la protecția speciilor faunei și florei 
sălbatice prin controlul comerțului cu 
acestea (JO L 61, 3.3.1997, p. 1);

(xi) Regulamentul (CE) nr. 865/2006 
al Comisiei din 4 mai 2006 de stabilire a 
normelor de punere în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 338/97 al
Consiliului privind protecția speciilor 
faunei și florei sălbatice prin controlul 
comerțului cu acestea (JO L 166, 
19.6.2006, p. 1);

(xii) Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) nr. 792/2012 al Comisiei 
din 23 august 2012 de stabilire a 
modelelor pentru permisele, certificatele 
și alte documente prevăzute în 
Regulamentul (CE) nr. 338/97 al 
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Consiliului privind protecția speciilor 
faunei și florei sălbatice prin controlul 
comerțului cu acestea și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 865/2006 al 
Comisiei (JO L 242, 7.9.2012, p. 13);

(xii) Regulamentul (CE) nr. 1523/2007 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 decembrie 2007 de 
interzicere a introducerii pe piață și a 
importului în Comunitate sau a 
exportului din Comunitate de blănuri de 
pisică și de câine și de produse care 
conțin asemenea blănuri (JO L 343, 
27.12.2007, p. 1);

(xiv) Directiva 1999/22/CE a 
Consiliului din 29 martie 1999 privind 
animalele sălbatice din grădini zoologice 
(JO L 94, 9.4.1999, p. 24);

(xv) Regulamentul (UE) nr. 995/2010 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 20 octombrie 2010 de 
stabilire a obligațiilor care revin 
operatorilor care introduc pe piață lemn și 
produse din lemn (JO L 295, 12.11.2010, 
p. 23);

(xvi) Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 
al Consiliului din 20 decembrie 2005 
privind instituirea unui regim de licențe 
FLEGT pentru importurile de lemn în 
Comunitatea Europeană (JO L 347, 
30.12.2005, p. 1);

(xvii) Regulamentul (UE) nr. 1307/2014 
al Comisiei din 8 decembrie 2014 privind 
criteriile și limitele geografice pentru 
identificarea pășunilor cu biodiversitate 
ridicată în sensul articolului 7b alineatul 
(3) litera (c) din Directiva 98/70/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind calitatea benzinei și a motorinei și 
al articolului 17 alineatul (3) litera (c) din 
Directiva 2009/28/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile (JO L 351, 9.12.2014, p. 3).
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Amendamentul 85

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea E – punctul 1g (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1g. Dispozițiile referitoare la 
substanțele chimice, în special:

(i) Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 18 decembrie 2006 privind 
înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice 
(REACH), de înființare a Agenției 
Europene pentru Produse Chimice, de 
modificare a Directivei 1999/45/CE și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
793/93 al Consiliului și a Regulamentului 
(CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a 
Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a 
Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 
93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei 
(JO L 396, 30.12.2006, p. 1).

Amendamentul 86

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea E – punctul 1h (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1h. Dispozițiile referitoare la 
produsele ecologice, în special: 

(i) Regulamentul (CE) nr. 834/2007 
al Consiliului din 28 iunie 2007 privind 
producția ecologică și etichetarea 
produselor ecologice, precum și de 
abrogare a Regulamentului (CEE) 
nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

Amendamentul 87

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea F – punctul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Norme privind securitatea nucleară, astfel 
cum sunt reglementate de:

Norme privind securitatea nucleară, astfel 
cum sunt reglementate în special de:

Amendamentul 88

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea F – punctul 1 – subpunctul i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) Directiva 2009/71/Euratom a 
Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a 
unui cadru comunitar pentru securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare (JO L 172, 
2.7.2009, p. 18);

(i) Directiva 2009/71/Euratom a 
Consiliului din 25 iunie 2009 de instituire a 
unui cadru comunitar pentru securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare (JO L 172, 
2.7.2009, p. 18), precum și Directiva 
2014/87/Euratom a Consiliului din 8 iulie 
2014 de modificare a Directivei 
2009/71/Euratom de instituire a unui 
cadru comunitar pentru securitatea 
nucleară a instalațiilor nucleare (JO L 
219, 25.7.2014, p. 42);

Amendamentul 89

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea G – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

G Articolul 1 litera (a) punctul (vii) -
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale și sănătatea și bunăstarea 
animală:

G Articolul 1 litera (a) punctul (vii) -
siguranța alimentelor și a hranei pentru 
animale:

Amendamentul 90

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea G – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Alte acte legislative relevante 
pentru siguranța alimentelor și a hranei 
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pentru animale, în special:

(i) Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 septembrie 2003 
privind produsele alimentare și furajele 
modificate genetic (JO L 268, 18.10.2003, 
p. 1);

(ii) Directiva 2009/41/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 mai 2009 privind utilizarea în 
condiții de izolare a microorganismelor 
modificate genetic (JO L 125, 21.5.2009, 
p. 75);

(iii) Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 septembrie 2003 
privind trasabilitatea și etichetarea 
organismelor modificate genetic și 
trasabilitatea produselor destinate 
alimentației umane sau animale, produse 
din organisme modificate genetic, și de 
modificare a Directivei 2001/18/CE (JO L 
268, 18.10.2003, p. 24);

(iv) Regulamentul (CE) nr. 1946/2003 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 15 iulie 2003 privind 
deplasările transfrontaliere de organisme 
modificate genetic (JO L 287, 5.11.2003, 
p. 1);

(v) Regulamentul (CE) nr. 852/2004 
al Parlamentului European și al
Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
igiena produselor alimentare (JO L 139, 
30.4.2004, p. 1);

(vi) Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 13 octombrie 2003 privind 
îngrășămintele (JO L 304, 21.11.2003, 
p. 1);

(vii) Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 21 octombrie 2009 de 
stabilire a unor norme sanitare privind 
subprodusele de origine animală și 
produsele derivate care nu sunt destinate 
consumului uman (JO L 300, 14.11.2009, 
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p. 1); 

(viii) Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 21 octombrie 2009 privind 
introducerea pe piață a produselor 
fitosanitare și de abrogare a Directivelor 
91/414/CEE și 79/117/CEE ale 
Consiliului, JO L 309, 24.11.2009, p. 1.);

(ix) Directiva 2009/128/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui 
cadru de acțiune comunitară în vederea 
utilizării durabile a pesticidelor (JO 
L 309, 24.11.2009, p. 71);

(x) Regulamentul (CE) nr. 396/2005 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 23 februarie 2005 privind 
conținuturile maxime aplicabile 
reziduurilor de pesticide din sau de pe 
produse alimentare și hrana de origine 
vegetală și animală pentru animale (JO L
70, 16.3.2005, p. 1);

(xi) Regulamentul (Euratom) 2016/52 
al Consiliului din 15 ianuarie 2016 de 
stabilire a nivelurilor maxime permise de 
contaminare radioactivă a alimentelor și 
furajelor în urma unui accident nuclear 
sau a oricărui alt caz de urgență
radiologică și de abrogare a 
Regulamentului (Euratom) nr. 3954/87 al 
Consiliului și a Regulamentelor 
(Euratom) nr. 944/89 și (Euratom) 
nr. 770/90 ale Comisiei (JO L 13, 
20.1.2016, p. 2); 

(xii) Regulamentul (Euratom) 2016/52 
al Consiliului din 15 ianuarie 2016 de 
stabilire a nivelurilor maxime permise de 
contaminare radioactivă a alimentelor și 
furajelor în urma unui accident nuclear 
sau a oricărui alt caz de urgență 
radiologică și de abrogare a 
Regulamentului (Euratom) nr. 3954/87 al 
Consiliului și a Regulamentelor 
(Euratom) nr. 944/89 și (Euratom) 
nr. 770/90 ale Comisiei (JO L 13, 
20.1.2016, p. 2);
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(xiii) Regulamentul (Euratom) 2016/52 
al Consiliului din 15 ianuarie 2016 de 
stabilire a nivelurilor maxime permise de 
contaminare radioactivă a alimentelor și 
furajelor în urma unui accident nuclear 
sau a oricărui alt caz de urgență 
radiologică și de abrogare a 
Regulamentului (Euratom) nr. 3954/87 al 
Consiliului și a Regulamentelor 
(Euratom) nr. 944/89 și (Euratom) 
nr. 770/90 ale Comisiei (JO L 13, 
20.1.2016, p. 2);

(xiv) Decizia 2002/628/CE a Consiliului 
din 25 iunie 2002 privind încheierea, în 
numele Comunității Europene, a 
Protocolului de la Cartagena privind 
biosecuritatea (JO L 201, 31.7.2002, p. 
48);

(xv) Regulamentul (UE) nr. 528/2012 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 22 mai 2012 privind 
punerea la dispoziție pe piață și utilizarea 
produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, 
p. 1);

(xvi) Regulamentul (CE) nr. 470/2009 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 6 mai 2009 de stabilire a 
procedurilor comunitare în vederea 
stabilirii limitelor de reziduuri ale 
substanțelor farmacologic active din 
alimentele de origine animală, de 
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 
2377/90 al Consiliului și de modificare a 
Directivei 2001/82/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(JO L 152, 16.6.2009, p. 11);

(xvii) Directiva 96/23/CE a Consiliului 
din 29 aprilie 1996 privind măsurile de 
monitorizare a anumitor substanțe și 
reziduuri ale acestora în animale vii și în 
produse și de abrogare a Directivelor 
85/358/CEE și 86/469/CEE și a Deciziilor 
89/187/CEE și 91/664/CEE (JO L 125, 
23.5.1996, p. 10);
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(xviii) Directiva 96/22/CE a Consiliului 
din 29 aprilie 1996 privind interzicerea 
utilizării anumitor substanțe cu efect 
hormonal sau tireostatic și a substanțelor 
beta-agoniste în creșterea animalelor și de 
abrogare a Directivelor 81/602/CEE, 
88/146/CEE și 88/299/CEE (JO L 125, 
23.5.1996, p. 3);

(xix) Regulamentul (CE) nr. 853/2004 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire 
a unor norme specifice de igienă care se 
aplică alimentelor de origine animală (JO 
L 139, 30.4.2004, p. 55);

(xx) Regulamentul (CE) nr. 854/2004 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire 
a normelor specifice de organizare a 
controalelor oficiale privind produsele de 
origine animală destinate consumului 
uman (JO L 139, 30.4.2004, p. 206);

(xxi) Directiva 2002/99/CE a 
Consiliului din 16 decembrie 2002 de 
stabilire a normelor de sănătate animală 
care reglementează producția, 
transformarea, distribuția și introducerea 
produselor de origine animală destinate 
consumului uman (JO L 18, 23.1.2003, p. 
11);

(xxii) Regulamentul (CE) nr. 2073/2005 
al Comisiei din 15 noiembrie 2005 privind 
criteriile microbiologice pentru produsele 
alimentare (JO L 338, 22.12.2005, p. 1);

(xxiii) Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind 
controlul salmonellei și al altor agenți 
zoonotici specifici, prezenți în rețeaua 
alimentară (JO L 325, 12.12.2003, p. 1);

(xxiv) Directiva 2003/99/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 17 noiembrie 2003 privind 
monitorizarea zoonozelor și a agenților 
zoonotici, de modificare a 
Deciziei 90/424/CEE a Consiliului și de 
abrogare a Directivei 92/117/CEE a 
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Consiliului (JO L 325, 12.12.2003, p. 31);

(xxv) Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 decembrie 2008 de 
instituire a unei proceduri comune de 
autorizare pentru aditivii alimentari, 
enzimele alimentare și aromele 
alimentare (JO L 354, 31.12.2008, p. 1);

(xxvi) Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 
enzimele alimentare și de modificare a 
Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a 
Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al 
Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a 
Directivei 2001/112/CE a Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. 258/97 (JO L 
354 din 31.12.2008, p.7); 

(xxvii) Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 
aditivii alimentari (JO L 354 din 
31.12.2008, p. 16);

(xxviii)Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 decembrie 2008 privind 
aromele și anumite ingrediente 
alimentare cu proprietăți aromatizante 
destinate utilizării în și pe produsele 
alimentare și de modificare a 
Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al 
Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 
2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și a 
Directivei 2000/13/CE (JO L 354, 
31.12.2008, p. 34);

(xxix) Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 10 noiembrie 2003 privind 
aromele de fum utilizate sau destinate 
utilizării în sau pe produsele alimentare 
(JO L 309, 26.11.2003, p. 1);

(xxx) Directiva 2009/32(CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 de apropiere a 
legislațiilor statelor membre privind 
solvenții de extracție utilizați la fabricarea 
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produselor alimentare și a ingredientelor 
alimentare (JO L 141, 6.6.2009, p. 3);

(xxxi) Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al 
Consiliului din 8 februarie 1993 de 
stabilire a procedurilor comunitare 
privind contaminanții din alimente (JO L 
37, 13.2.1993, p. 1);

(xxxii) Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 
al Comisiei din 19 decembrie 2006 de 
stabilire a nivelurilor maxime pentru 
anumiți contaminanți din produsele 
alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5);

(xxxiii) Directiva 1999/2/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 februarie 1999 de apropiere a 
legislațiilor statelor membre privind 
produsele și ingredientele alimentare 
tratate cu radiații ionizante (JO L 66, 
13.3.1999, p. 16);

(xxxiv)Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 octombrie 2004 privind 
materialele și obiectele destinate să vină 
în contact cu produsele alimentare și de 
abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 
89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, p. 4);

(xxxv) Directiva 82/711/CEE a 
Consiliului din 18 octombrie 1982 de 
stabilire a normelor de bază privind 
verificarea migrării constituenților 
materialelor și ai obiectelor din material 
plastic care vin în contact cu produsele 
alimentare (JO L 297, 23.10.1982, p. 26);

(xxxvi)Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 25 octombrie 2011 privind 
informarea consumatorilor cu privire la 
produsele alimentare, de modificare a 
Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și 
(CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului 
European și ale Consiliului și de abrogare 
a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a 
Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a 
Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a 
Directivei 2000/13/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului, a Directivelor 
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2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a 
Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al 
Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, p. 18);

(xxxvii) Regulamentul (UE) nr. 609/2013 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 12 iunie 2013 privind 
alimentele destinate sugarilor și copiilor 
de vârstă mică, alimentele destinate unor 
scopuri medicale speciale și înlocuitorii 
unei diete totale pentru controlul greutății 
și de abrogare a Directivei 92/52/CEE a 
Consiliului, a Directivelor 96/8/CE, 
1999/21/CE, 2006/125/CE și 2006/141/CE 
ale Comisiei, a Directivei 2009/39/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
și a Regulamentelor (CE) nr. 41/2009 și 
(CE) nr. 953/2009 ale Comisiei (JO L 181, 
29.6.2013, p. 35);

(xxxiii) Regulamentul (UE) 2018/848 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2018 privind producția 
ecologică și etichetarea produselor 
ecologice și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al 
Consiliului (JO L 150, 14.6.2018, p. 1);

(xxxix) Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat 
din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare 
a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al 
Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, 
p. 487);

(xxxx) Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de 
stabilire a unor norme privind plățile 
directe acordate fermierilor prin scheme 
de sprijin în cadrul politicii agricole 
comune și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 
Consiliului (JO L 354, 28.12.2013, p. 22);

(xxxxi) Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de 
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instituire a unei organizări comune a 
piețelor produselor agricole și de abrogare 
a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, 
(CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și 
(CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 
347, 20.12.2013, p. 671);

(xxxxii) Regulamentul (CE) nr. 
1831/2003 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 22 septembrie 2003 
privind aditivii din hrana animalelor (JO 
L 268, 18.10.2003, p. 29);

(xxxxiii) Directiva 90/167/CEE a 
Consiliului din 26 martie 1990 de stabilire 
a condițiilor de reglementare a preparării, 
introducerii pe piață și utilizării furajelor 
cu adaos de medicamente în Comunitate 
(JO L 92, 7.4.1990, p. 42);

(xxxxiv) Directiva 2001/82/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui 
cod comunitar cu privire la produsele 
medicamentoase veterinare (JO L 311, 
28.11.2001, p. 1);

(xxxxv) Directiva 2002/32/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 mai 2002 privind substanțele 
nedorite din furaje (JO L 140, 30.5.2002, 
p. 10);

(xxxxvi) Regulamentul (CE) nr. 767/2009 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 13 iulie 2009 privind 
introducerea pe piață și utilizarea 
furajelor, de modificare a Regulamentului 
(CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului 
European și al Consiliului și de abrogare 
a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a 
Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a 
Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 
93/74/CEE, 93/113/CE și 96/25/CE ale 
Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a 
Comisiei (JO L 229, 1.9.2009, p. 1);

(xxxxii) Directiva 2008/38/CE a Comisiei 
din 5 martie 2008 de stabilire a listei 
utilizărilor prevăzute pentru furajele 
destinate unor scopuri nutriționale 
speciale (JO L 62, 6.3.2008, p. 9);
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(xxxxiii) Regulamentul (CE) nr. 183/2005 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 12 ianuarie 2005 de 
stabilire a cerințelor privind igiena hranei 
pentru animale (JO L 35, 8.2.2005, p. 1).

Amendamentul 91

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Protecția bunăstării animalelor, 
astfel cum este reglementată de: 

Ga. Articolul 1 litera (a) punctul (vii) 
litera (a) Protecția animalelor și sănătatea 
și bunăstarea animalelor

Dispozițiile și standardele referitoare la 
protecția, sănătatea și bunăstarea 
animală, reglementate în special de:

Amendamentul 92

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea Ga –subpunctele iv - xxv (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iv) Directiva 2010/63/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 22 septembrie 2010 privind protecția 
animalelor utilizate în scopuri științifice 
(JO L 276, 20.10.2010, p. 33).

(v) Directiva 90/425/CEE a 
Consiliului din 26 iunie 1990 privind 
controalele veterinare și zootehnice 
aplicabile în schimburile intracomunitare 
cu anumite animale vii și produse în 
vederea realizării pieței interne (JO L 224, 
18.8.1990, p. 29);

(vi) Directiva 91/496/CEE a 
Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a 
principiilor privind organizarea 
controalelor sanitar-veterinare ale 
animalelor provenite din țări terțe 
introduse în Comunitate și de modificare 
a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 



AD\1162624RO.docx 83/92 PE623.622v02-00

RO

90/675/CEE (JO L 268, 24.9.1991, p. 56);

(vii) Directiva 89/662/CEE a 
Consiliului din 11 decembrie 1989 privind 
controlul veterinar în cadrul schimburilor 
intracomunitare în vederea realizării 
pieței interne (JO L 395, 30.12.1989, p. 
13);

(viii) Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind 
produsele cosmetice (JO L 342, 
22.12.2009, p. 59);

(ix) Regulamentul (UE) 2016/1012 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 8 iunie 2016 privind condițiile 
zootehnice și genealogice aplicabile 
ameliorării animalelor de reproducție de 
rasă pură, a porcilor de reproducție 
hibrizi și a materialului germinativ 
provenit de la acestea, comerțului cu 
acestea și introducerii lor în Uniune și de 
modificare a Regulamentului (UE) 
nr. 652/2014 și a Directivelor 89/608/CEE 
și 90/425/CEE ale Consiliului, precum și 
de abrogare a anumitor acte în sectorul 
ameliorării animalelor («Regulamentul 
privind ameliorarea animalelor») ( JO 
L 171, 29.6.2016, p. 66);

(x) Directiva 2008/73/CE a 
Consiliului din 15 iulie 2008 de 
simplificare a procedurilor de întocmire a 
listelor și publicare a informațiilor în 
domeniul veterinar și zootehnic și de 
modificare a Directivelor 64/432/CEE, 
77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 
89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 
90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 
90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 
92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 
92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, a 
Deciziei 2000/258/CE și a Directivelor 
2001/89/CE, 2002/60/CE și 2005/94/CE 
(JO L 219, 14.8.2008, p. 40);

(xi) Regulamentul (CE) nr. 1255/97 al 
Consiliului din 25 iunie 1997 privind 
criteriile comunitare prevăzute pentru 
punctele de așteptare și de modificare a 
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planului de itinerar prevăzut în anexa la 
Directiva 91/628/CEE 
(JO L 174, 2.7.1997 p. 1);

(xii) Directiva 96/93/CE a Consiliului 
din 17 decembrie 1996 privind certificarea 
animalelor și a produselor animaliere 
(JO L 13, 16.1.1997, p. 28);

(xiii) Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al 
Consiliului din 17 decembrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de identificare și de 
înregistrare a animalelor din speciile 
ovină și caprină și de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a 
Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE 
(JO L 5, 9.1.2004, p. 8);

(xiv) Decizia 2006/968/CE a Comisiei 
din 15 decembrie 2006 de punere în 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
21/2004 al Consiliului în ceea ce privește 
orientările și procedurile de identificare 
electronică a animalelor din speciile de 
ovine și caprine (JO L 401, 30.12.2006, p. 
41);

(xv) Decizia 1999/879/CE a Consiliului 
din 17 decembrie 1999 de introducere pe 
piață și administrare a somatotropinei 
bovine (STB) și de abrogare a Deciziei 
90/218/CEE (JO L 331, 23.12.1999, 
p. 71);

(xvi) Directiva 1999/74/CE a 
Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a 
standardelor minime pentru protecția 
găinilor ouătoare (JO L 203, 3.8.1999, 
p. 53);

(xvii) Directiva 2007/43/CE a 
Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire 
a normelor minime de protecție a puilor 
destinați producției de carne (JO L 182, 
12.7.2007, p. 19);

(xiii) Directiva 2008/119/CE a 
Consiliului din 18 decembrie 2008 de 
stabilire a normelor minime privind 
protecția vițeilor (JO L 10, 15.1.2009, 
p. 7);

(xix) Directiva 2008/120/CE a 
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Consiliului din 18 decembrie 2008 de 
stabilire a normelor minime de protecție a 
porcilor(JO L 47, 18.2.2009, p. 5);

(xx) Regulamentul (CEE) nr. 3254/91 
al Consiliului din 4 noiembrie 1991 de 
interzicere a utilizării capcanei cu pedală 
în Comunitate și de introducere în 
Comunitate a blănurilor și a produselor 
prelucrate de la anumite specii de animale 
sălbatice originare din țări care le 
capturează folosind capcana cu pedală 
sau alte metode în dezacord cu 
standardele internaționale de vânătoare 
cu capcane cu suferință minimă (JO 
L 308, 9.11.1991, p. 1);

(xxi) Directiva 2013/31/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 12 iunie 2013 de modificare a 
Directivei 92/65/CEE a Consiliului în 
ceea ce privește cerințele de sănătate 
animală care reglementează schimburile 
comerciale în cadrul Uniunii și 
importurile în Uniune de câini, pisici și 
dihori domestici (JO L 178, 28.6.2013, p. 
107);

(xxii) Regulamentul (UE) nr. 576/2013 
al Parlamentului European și al 
Consiliului din 12 iunie 2013 privind 
circulația necomercială a animalelor de 
companie și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 998/2003 (JO L 
178, 28.6.2013, p. 1);

(xxiii) Directiva 2009/156/CE a 
Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind 
condițiile de sănătate animală care 
reglementează circulația și importul de 
ecvidee provenind din țări terțe (JO L 192, 
23.7.2010, p. 1);

(xxiv) Directiva 92/35/CEE a Consiliului 
din 29 aprilie 1992 de stabilire a normelor 
de control și a măsurilor pentru 
combaterea pestei cabaline africane (JO L 
157, 10.6.1992, p. 19);



PE623.622v02-00 86/92 AD\1162624RO.docx

RO

Amendamentul 93

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea H – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

H Articolul 1 litera (a) punctul (viii) –
sănătatea publică:

H Articolul 1 litera (a) punctul (viii) –
sănătatea publică și securitatea sanitară:

Amendamentul 94

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea H – punctul 1 –partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Măsuri prin care se instituie 
standarde ridicate de calitate și de siguranță 
a organelor și substanțelor de origine 
umană, astfel cum sunt reglementate de:

1. Măsuri prin care se instituie 
standarde ridicate de calitate și de siguranță 
a organelor și substanțelor de origine 
umană, astfel cum sunt reglementate în 
special de:

Amendamentul 95

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea H – punctul 1 – subpunctul ia (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ia. Directiva (UE) 2016/1214 a 
Comisiei din 25 iulie 2016 de modificare a 
Directivei 2005/62/CE în ceea ce privește 
standardele și specificațiile sistemului de 
calitate pentru unitățile de transfuzie 
sangvină (JO L 199, 26.7.2016, p. 14);

Amendamentul 96

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea H – punctul 1 – subpunctul ib (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ib. Directiva 2005/61/CE a Comisiei 
din 30 septembrie 2005 de punere în 
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aplicare a Directivei 2002/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
în ceea ce privește cerințele de 
trasabilitate și notificarea incidentelor și a 
reacțiilor adverse grave (JO L 256, 
1.10.2005, p. 32);

Amendamentul 97

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea H – punctul 1 – subpunctul ic (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ic. Directiva 2004/33/CE a Comisiei 
din 22 martie 2004 de punere în aplicare 
a Directivei 2002/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului în ceea ce 
privește anumite cerințe tehnice pentru 
sânge și componente sanguine (JO L 91, 
30.3.2004, p. 25);

Amendamentul 98

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea H – punctul 1 – subpunctul id (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

id. Directiva 2005/62/CE a Comisiei 
din 30 septembrie 2005 de punere în 
aplicare a Directivei 2002/98/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
privind standardele și specificațiile 
comunitare referitoare la un sistem de 
calitate pentru unitățile de transfuzie 
sangvină (JO L 256, 1.10.2005, p. 41);

Amendamentul 99

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea H – punctul 1 – subpunctul iiia (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

iiia. Directiva 2010/53/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 7 iulie 2010 privind standardele de 
calitate și siguranță referitoare la 
organele umane destinate transplantului 
(JO L 207, 6.8.2010, p. 14).

Amendamentul 100

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea H – punctul 2 –partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Măsuri prin care se instituie 
standarde înalte de calitate și de siguranță 
pentru medicamente și dispozitive de uz 
medical, astfel cum sunt reglementate de:

2. Măsuri prin care se instituie 
standarde înalte de calitate și de siguranță 
pentru medicamente și dispozitive de uz 
medical, astfel cum sunt reglementate în 
special de:

Amendamentul 101

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea H – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Fabricarea, prezentarea și vânzarea 
produselor din tutun și a produselor conexe 
astfel cum sunt reglementate de Directiva 
2014/40/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 3 aprilie 2014 privind 
apropierea actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative ale statelor membre 
în ceea ce privește fabricarea, prezentarea 
și vânzarea produselor din tutun și a 
produselor conexe și de abrogare a 
Directivei 2001/37/CE (JO L 127, 
29.4.2014, p. 1).

5. Fabricarea, prezentarea și vânzarea 
produselor din tutun și a produselor conexe 
astfel cum sunt reglementate de Directiva 
2014/40/UE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 3 aprilie 2014 privind 
apropierea actelor cu putere de lege și a 
actelor administrative ale statelor membre 
în ceea ce privește fabricarea, prezentarea 
și vânzarea produselor din tutun și a 
produselor conexe și de abrogare a 
Directivei 2001/37/CE (JO L 127, 
29.4.2014, p. 1), precum și publicitatea și 
sponsorizarea în favoarea produselor din 
tutun, reglementate de Directiva 
2003/33/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 26 mai 2003 privind 
armonizarea actelor cu putere de lege și a 
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actelor administrative ale statelor membre 
în materie de publicitate și sponsorizare în 
favoarea produselor din tutun (JO L 152, 
20.6.2003, p. 16).

Amendamentul 102

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea H – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Combaterea efectelor nocive ale 
alcoolului și prioritățile stabilite de 
strategia UE pentru sprijinirea statelor 
membre în reducerea efectelor nocive ale 
alcoolului.

Amendamentul 103

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea H – punctul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5b. Alte acte legislative relevante 
pentru sănătatea publică, în special:

(i) Regulamentul (UE) 2017/746 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele 
medicale pentru diagnostic in vitro și de 
abrogare a Directivei 98/79/CE și a 
Deciziei 2010/227/UE a Comisiei (JO L 
117, 5.5.2017, p. 176);

(ii) Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 noiembrie 2009 privind produsele 
cosmetice (JO L 342, 22.12.2009, p. 59).

Amendamentul 104

Propunere de directivă
Anexa I – partea I – secțiunea I – punctul 1 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Drepturile consumatorilor și protecția 
consumatorilor, astfel cum sunt 
reglementate de:

Drepturile consumatorilor și protecția 
consumatorilor, astfel cum sunt 
reglementate în special de:
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