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Decizia de a nu formula obiecțiuni la o măsură de executare: Tranzitul 

anumitor subproduse de origine animală din Bosnia și Herțegovina  

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecțiuni la proiectul de regulament al 

Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește tranzitul 

anumitor subproduse de origine animală din Bosnia și Herțegovina (D025828/03 – 

2013/2598(RPS)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de regulament al Comisiei (D025828/03), 

– având în vedere 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 uman1, în 

special articolul 41 alineatul (3) şi articolul 42 alineatul (2), 

– având în vedere avizul emis la 5 martie 2013 de comitetul prevăzut la articolul 52 din 

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, 

– având în vedere scrisoarea Comisiei din 16 mai 2013, prin care aceasta îi solicită să 

declare că nu se va opune proiectului de regulament, 

– având în vedere scrisoarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 

alimentară trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 21 mai 2013, 

– având în vedere articolul 5a din Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de 

stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei2, 

– având în vedere articolul 88 alineatul (4) litera (d) și articolul 87a alineatul (6) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere că nicio opoziție nu a fost exprimată în termenul prevăzut la articolul 87a 

alineatul (6) liniuța a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, care a expirat la 

22 mai 2013, 

1. declară că nu formulează obiecțiuni la proiectul de regulament al Comisiei; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Comisiei și, spre 

informare, Consiliului. 
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