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Adaptarea unor acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de 

reglementare cu control (articolul 290 din TFUE) ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 februarie 2014 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la 

articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte 

juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (COM(2013)0451 

– C7-0198/2013 – 2013/0218(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2013)0451), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 33, articolul 43 alineatul (2), 

articolul 53 alineatul (1), articolul 62, articolul 64 alineatul (2), articolul 91, articolul 

100 alineatul (2), articolul 114, articolul 153 alineatul (2) litera (b), articolul 168 

alineatul (4) litera (b), articolul 172, articolul 192 alineatul (1), articolul 207 și articolul 

338 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 

propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0198/2013), 

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

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 octombrie 

20131, 

– având în vedere scrisoarea din 11 octombrie 2013 a Președintelui Comitetului 

Regiunilor adresată Președintelui Parlamentului, 

– având în vedere Înțelegerea comună privind actele delegate, aprobată de Conferința 

președinților la 3 martie 2011, 

– având în vedere Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 

Europeană2, în special punctul 15 și anexa 1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 5 mai 2010 referitoare la delegarea puterii legislative3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 25 februarie 2014 referitoare la monitorizarea privind 

delegarea  competențelor legislative și controlul statelor membre asupra exercitării 

competențelor de executare de către Comisie4, 

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

                                                 
1  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial. 
2  JO L 304, 20.11.2010, p. 47. 
3  JO C 81 E, 15.3.2011, p. 6. 
4  Texte adoptate, P7_TA(2014)0127. 



– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice, precum și avizele Comisiei 

pentru comerț internațional, al Comisiei pentru afaceri economice și monetare, al 

Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, al Comisiei pentru mediu, 

sănătate publică și siguranță alimentară, al Comisiei pentru industrie, cercetare și 

energie, al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și al Comisiei 

pentru transport și turism (A7-0010/2014), 

A. întrucât Comisia s-a angajat să evalueze, până la sfârșitul anului 2012, câte acte 

legislative cuprinzând trimiteri la procedura de reglementare cu control mai sunt în 

vigoare, pentru a pregăti inițiativele legislative adecvate și a finaliza, astfel, adaptarea la 

noul cadru juridic; întrucât obiectivul anunțat a fost acela ca, până la sfârșitul celei de-a 

șaptea legislaturi a Parlamentului, toate dispozițiile care fac trimitere la procedura de 

reglementare cu control să fie eliminate din toate instrumentele legislative; întrucât 

Comisia a prezentat propunerile necesare pentru îndeplinirea acestui angajament, chiar 

dacă aceasta s-a  întâmplat mai târziu decât s-a preconizat; 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 



P7_TC1-COD(2013)0218 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 februarie 2014  în 

vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare 

cu control  

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 33, 

articolul 43 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62, articolul 64 alineatul (2), 

articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolul 114, articolul 153 alineatul (2) litera (b), 

articolul 168 alineatul (4) litera (b), articolul 172, articolul 192 alineatul (1), articolul 207 și 

articolul 338 alineatul (1), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2, 

                                                 
1 Avizul din 16 octombrie 2013 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial). 
2  Poziția Parlamentului European din 25 februarie 2014. 



întrucât: 

(1) Tratatul de la Lisabona permite legiuitorului să delege Comisiei competența de a 

adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general, care completează 

sau modifică anumite elemente neesențiale ale actului legislativ. 

(2) Măsurile care pot fi acoperite de delegarea de competențe, astfel cum se prevede la 

articolul 290 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE), corespund, în principiu, măsurilor acoperite de procedura de reglementare 

cu control , prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE a Consiliului 1.  

(3) Este necesară adaptarea la articolul 290 din TFUE a unei serii de acte juridice în 

vigoare care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control. 

(4) Prezentul regulament nu ar trebui să aibă incidență asupra procedurilor în curs în 

cadrul cărora un comitet a emis deja un aviz în conformitate cu articolul 5a din 

Decizia 1999/468/CE înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament. 

                                                 
1  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind 

exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, 

p. 23).  



(5) Având în vedere faptul că adaptările care urmează să fie făcute prin prezentul 

regulament vizează numai procedurile, nu este necesară transpunerea acestora de 

către statele membre în cazul directivelor. 

(6) În momentul în care Comisia pregătește acte delegate pe baza actelor juridice 

adaptate prin prezentul regulament, este deosebit de important ca aceasta să 

desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Comisia ar trebui să 

asigure, la momentul pregătirii și elaborării actelor delegate, transmiterea simultană, 

promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și 

Consiliu, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT 

Articolul 1 

(1) În cazul în care actele juridice enumerate în anexa la prezentul regulament prevăd 

utilizarea procedurii de reglementare cu control menționată la articolul 5a 

alineatele (1)-(5) din Decizia 1999/468/CE, Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 2 din prezentul regulament. 



(2) În cazul în care actele juridice enumerate în anexă prevăd utilizarea procedurii de 

urgență menționată la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE, Comisia 

este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu procedura de urgență 

prevăzută la articolul 3 din prezentul regulament. 

Articolul 2 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei sub rezerva respectării 

condițiilor prevăzute la prezentul articol.  

(2) Competența de a adopta acte delegate este conferită se conferă Comisiei pe o 

perioadă de timp nedeterminată cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului 

regulament. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competenţe cel târziu 

cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe 

se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care 

Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu 

trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. [AM 1] 



(3) Delegarea de competențe poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul 

European sau de către Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării de 

competențe specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua 

următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o 

dată ulterioară specificată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor 

delegate care sunt deja în vigoare.  

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului 

European și Consiliului.  

(5) Un act delegat adoptat intră în vigoare numai în cazul în care nu a fost exprimată 

nicio obiecție din partea Parlamentului European sau a Consiliului în termen de două 

luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau în 

cazul în care, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și 

Consiliul informează Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. 

Termenul menționat se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European 

sau a Consiliului. 



Prin derogare de la primul paragraf, termenul pentru formularea de obiecțiuni cu 

privire la actele delegate adoptate în temeiul regulamentelor enumerate la punctele 

811, 822,853, 864, 90-935 din secțiunea G și la punctul 956 din secțiunea H din 

anexă, este de trei luni, acesta prelungindu-se cu trei luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului. [AM 2] 

(6) În cazul în care actele juridice enumerate în anexa la prezentul regulament prevăd că 

termenul-limită stabilit la articolul 5a alineatul (3) litera (c) din Decizia 1999/468/CE 

este redus în temeiul dispozițiilor articolului 5a alineatul (5) litera (b) din decizia 

respectivă, termenele specificate la alineatul (5) din prezentul articol se stabilesc la o 

lună.  

Articolul 3 

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră în vigoare fără întârziere 

și se aplică atâta timp cât nu se formulează nicio obiecție, în conformitate cu 

                                                 
1  Regulamentul (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 

23 aprilie 2008 de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție 

de domeniul de activitate (CPA) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

3696/93 al Consiliului (JO L 145, 4.6.2008, p. 65). 
2  Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 

11 martie 2008 privind statisticile structurale de întreprindere (JO L 97, 9.4.2008, 

p. 13).. 
3  Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 

20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților 

economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 

3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii 

statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1). 
4  Regulamentul (CE) nr. 1161/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 

6 iulie 2005 privind întocmirea conturilor nefinanciare trimestriale pe sector 

instituțional (JO L 191, 22.7.2005, p. 22). 
5  Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile 

pe termen scurt (JO L 162, 5.6.1998, p. 1); Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al 

Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii armonizați ai prețurilor de 

consum (JO L 257, 27.10.1995, p. 1); Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al 

Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile statistice pentru observarea și 

analizarea sistemului de producție comunitar (JO L 76, 30.3.1993, p. 1); 

Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 privind 

organizarea unei anchete comunitare asupra producției industriale (JO L 374, 

31.12.1991, p. 1). 
6  Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 

19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (JO L 

243, 11.9.2002, p. 1). 



alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă Parlamentului European și 

Consiliului prezintă motivele pentru care s-a recurs la procedura de urgență. 

(2) Parlamentul European sau Consiliul pot formula obiecții la un act delegat în 

conformitate cu procedura menționată la articolul 2 alineatul (5). Într-un astfel de 

caz, Comisia abrogă actul fără întârziere, în urma notificării deciziei Parlamentului 

European sau a Consiliului de a formula obiecții. 

Articolul 4  

Prezentul regulament nu are incidență asupra procedurilor în curs în cadrul cărora un comitet 

a emis deja un aviz în conformitate cu articolul 5a din Decizia 1999/468/CE. 

Articolul 5 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 

membre. 

Adoptat la ..., 

Pentru Parlamentul European, Pentru Consiliu, 

Președintele Președintele 



 

 

ANEXĂ  

Acte juridice care fac trimitere la procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 

1999/468/CE și care sunt adaptate la regimul actelor delegate1. 

A. REȚELE DE COMUNICARE, CONȚINUT ȘI TEHNOLOGIE 

1. Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 

privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul 

comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor 

electronice) 

2. Directiva 2002/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 

privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, 

precum și interconectarea acestora (Directiva privind accesul) 

B. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE ȘI INCLUZIUNE 

3. 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** 

4. 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]** 

5. Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 

privind cerințele minime de securitate și de sănătate referitoare la expunerea 

lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (radiații optice artificiale) [a 

                                                 
1 Cu titlu informativ, actele juridice care fac trimitere la termenul-limită redus prevăzut 

la articolul 2 alineatul (6) sunt indicate în prezenta anexă cu simbolul*, actele juridice 

care fac trimitere la procedura de urgență prevăzută la articolul 3 sunt indicate în 

prezenta anexă cu simbolul**, iar actele juridice care fac trimitere la procedura de 

urgență prevăzută la articolul 3 și la termenul-limită redus prevăzut la articolul 2 

alineatul (6) sunt indicate în prezenta anexă cu simbolul***, iar actele juridice la care 

se face trimitere la articolul 2 alineatul (5) al doilea paragraf sunt indicate în 

prezenta anexă cu simbolul****. [AM 3] 



 

 

nouăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 

89/391/CEE]** 

6. Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 

privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți 

cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul 

articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]** 

7. Directiva 2003/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 februarie 2003 

privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor 

la riscuri generate de agenți fizici (zgomot) [a șaptesprezecea directivă specială în 

sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]** 

8. Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 

privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor 

la riscurile generate de agenți fizici (vibrații) [a șaisprezecea directivă specială în 

sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]** 

9. Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 

2000 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți 

biologici la locul de muncă [a șaptea directivă specială în sensul articolului 16 

alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]** 

10. Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 

1999 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea protecției sănătății și securității 

lucrătorilor expuși unui potențial risc în medii explozive [a cincisprezecea directivă 

specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]** 

11. Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și 

securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la locul 

de muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din 

Directiva 89/391/CEE]** 

12. Directiva 93/103/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind cerințele minime de 

securitate și sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit [a treisprezecea directivă 

specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]** 



 

 

13. Directiva 92/104/CEE a Consiliului din 3 decembrie 1992 privind cerințele minime 

pentru îmbunătățirea securității și protecției sănătății lucrătorilor din industria 

extractivă de suprafață și în subteran [a douăsprezecea directivă specială în sensul 

articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]** 

14. Directiva 92/91/CEE a Consiliului din 3 noiembrie 1992 privind cerințele minime de 

îmbunătățire a protecției securității și sănătății lucrătorilor din industria extractivă de 

foraj [a unsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din 

Directiva 89/391/CEE]** 

15. Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru 

semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă [a noua directivă specială în 

sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]**  

16. Directiva 92/57/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime de 

securitate și sănătate care se aplică pe șantierele temporare sau mobile [a opta directivă 

specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]** 

17. 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 ** 

18. Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind condițiile minime de 

securitate și sănătate pentru lucrul la monitor [a cincea directivă specială în sensul 

articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]** 

19. Directiva 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind cerințele minime de 

securitate și sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri 

pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare [a patra 

directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]** 

20. Directiva 89/656/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime 

de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor 

individuale de protecție la locul de muncă [a treia directivă specială în sensul 

articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]** 



 

 

21. Directiva 89/654/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime 

de securitate și sănătate la locul de muncă [prima directivă specială în sensul 

articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]** 

22. Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de 

măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de 

muncă**  

C. POLITICI CLIMATICE 

23. Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon  

24. 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 

D. ENERGIE 

25. Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența 

consumului de combustibil și alți parametri esențiali 

26. Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețelele pentru transportul gazelor naturale 

și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1775/2005 

27. Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de 

energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003  

28. Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

13 iulie 2009 de instituire a Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare 

din Domeniul Energiei 



 

 

29. Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 

privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a 

Directivei 2003/54/CE 

30. Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 

privind normele comune pentru piața internă în sectorul gazelor naturale și de abrogare 

a Directivei 2003/55/CE  

E. ÎNTREPRINDERI ȘI INDUSTRIE 

31. Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța generală a 

autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și 

unităților tehnice separate care le sunt destinate 

32. 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 

33. Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 

2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare 

ecologică aplicabile produselor cu impact energetic 

34. Regulamentul (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de hidrogen și de 

modificare a Directivei 2007/46/CE 

35. Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 

privind siguranța jucăriilor 

36. Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de 

simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în 

interiorul Comunității 



 

 

37. Directiva 2009/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 

privind dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și metodele de control 

metrologic (reformare) 

38. Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 

de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, 

precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate 

vehiculelor respective (Directivă-cadru) 

39. 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 

40. Directiva 2004/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 

privind armonizarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la 

aplicarea principiilor bunei practici de laborator și verificarea aplicării acestora la 

testele efectuate asupra substanțelor chimice 

41. Directiva 2004/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 

privind inspecția și verificarea bunei practici de laborator (BPL) 

42. Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 

13 octombrie 2003 privind îngrășămintele 

43. Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 mai 2000 

privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la zgomotul emis de 

echipamentele utilizate în exterior 

44. Directiva 97/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 1997 

privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la măsurile împotriva 

emisiei de poluanți gazoși și de pulberi provenind de la motoarele cu ardere internă 

care urmează să fie instalate pe echipamentele mobile fără destinație rutieră 



 

 

45. Directiva 75/324/CEE a Consiliului din 20 mai 1975 privind apropierea legislațiilor 

statelor membre referitoare la generatoarele de aerosoli  

F. MEDIU 

46. Regulamentul (CE) nr. 1007/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

16 septembrie 2009 privind comerțul cu produse derivate din focă 

47. Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 

2009 privind conservarea păsărilor sălbatice 

48. 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 

49. Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 

16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a 

amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, 

precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006** 

50. Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 

2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (Directiva-cadru privind 

deșeurile) 

51. 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”) 

52. 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 

53. Directiva 2007/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 

2007 privind evaluarea și gestionarea riscurilor de inundații 

54. 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) 



 

 

55. Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 

14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri [AM 4] 

56. Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 

18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru european al emisiilor și transferului de 

poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului 

57. Directiva 2006/118/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 

2006 privind protecția apelor subterane împotriva poluării și a deteriorării 

58. Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 

privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 

2004/35/CE 

59. 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 

60. 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 

61. 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 

62. Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 

privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de 

solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor 

și de modificare a Directivei 1999/13/CE 

63. Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 

privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental 

64. Directiva 2001/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 

2001 privind plafoanele naționale de emisie pentru anumiți poluanți atmosferici 

65. 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 



 

 

66. Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 

2000 privind vehiculele scoase din uz 

67. Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitele de deșeuri 

68. Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate 

consumului uman 

69. Directiva 96/59/CE a Consiliului din 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor 

policlorurați și a terfenililor policlorurați (PCB/TPC) 

70. 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 

71. Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 

privind ambalajele și deșeurile de ambalaje 

72. Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor 

împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole 

73. Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane 

reziduale 

74. Directiva 86/278/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind protecția mediului, în 

special a solului, atunci când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură 

G. STATISTICĂ 

75. Regulamentul (CE) nr. 1185/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind statisticile referitoare la pesticide 

76. 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  



 

 

77. Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 

19 noiembrie 2008 privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind 

metodele de producție agricolă și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al 

Consiliului 

78. Regulamentul (CE) nr. 1099/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 

22 octombrie 2008 privind statisticile în domeniul energiei 

79. Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 

9 iulie 2008 privind recensământul populației și al locuințelor 

80. Regulamentul (CE) nr. 452/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 

23 aprilie 2008 privind producerea și dezvoltarea de statistici în materie de educație și 

învățare continuă 

81. Regulamentul (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 

23 aprilie 2008 de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție de 

domeniul de activitate (CPA) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 al 

Consiliului**** [AM 5] 

82. Regulamentul (CE) nr. 295/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 

11 martie 2008 privind statisticile structurale de întreprindere (reformare)**** [AM 6] 

83. Regulamentul (CE) nr. 862/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 

11 iulie 2007 privind statisticile comunitare din domeniul migrației și protecției 

internaționale și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 311/76 al Consiliului privind 

elaborarea de statistici cu privire la lucrătorii străini 

84. Regulamentul (CE) nr. 458/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 

25 aprilie 2007 privind Sistemul european de statistici integrate privind protecția 

socială (SESPROS) 

85. Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 

20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice 

NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al 

Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice 

specifice**** [AM 7] 



 

 

86. Regulamentul (CE) nr. 1161/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 

6 iulie 2005 privind întocmirea conturilor nefinanciare trimestriale pe sector 

instituțional**** [AM 8] 

87. Regulamentul (CE) nr. 808/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 

21 aprilie 2004 privind statisticile comunitare referitoare la societatea informațională 

88. Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 

26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de 

statistică (NUTS) 

89. Regulamentul (CE) nr. 530/1999 al Consiliului din 9 martie 1999 privind statisticile 

structurale ale câștigurilor salariale și ale costului forței de muncă 

90. Regulamentul (CE) nr. 1165/98 al Consiliului din 19 mai 1998 privind statisticile pe 

termen scurt**** [AM 9] 

91. Regulamentul (CE) nr. 2494/95 al Consiliului din 23 octombrie 1995 privind indicii 

armonizați ai prețurilor de consum**** [AM 10] 

92. Regulamentul (CEE) nr. 696/93 al Consiliului din 15 martie 1993 privind unitățile 

statistice pentru observarea și analizarea sistemului de producție comunitar**** 

[AM 11] 

93. Regulamentul (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului din 19 decembrie 1991 privind 

organizarea unei anchete comunitare asupra producției industriale**** [AM 12] 

H. PIAȚA INTERNĂ ȘI SERVICIILE 

94. Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 

2006 privind serviciile în cadrul pieței interne 

95. Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 

19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate**** 

[AM 13] 



 

 

96. Directiva 97/67/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 decembrie 1997 

privind normele comune pentru dezvoltarea pieței interne a serviciilor poștale ale 

Comunității și îmbunătățirea calității serviciului 

I. MOBILITATE ȘI TRANSPORTURI 

97. Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața internațională a 

serviciilor de transport cu autocarul și autobuzul și de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 561/2006 

98. 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 transport rutier și de abrogare a 

Directivei 96/26/CE a Consiliului 

99. Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de persoane 

pe mare 

100. Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piața transportului rutier 

internațional de mărfuri  

101. 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 

102. Directiva 2009/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de 

instituire a principiilor fundamentale care reglementează investigarea accidentelor din 

sectorul de transport maritim și de modificare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului și 

a Directivei 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

103. Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 

privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și 

control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor 

maritime 



 

 

104. Regulamentul (CE) nr. 300/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 

11 martie 2008 privind norme comune în domeniul securității aviației civile și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2320/2002** 

105. Directiva 2008/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 

2008 privind gestionarea siguranței infrastructurii rutiere 

106. Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 

2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase* 

107. Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 

23 octombrie 2007 privind drepturile și obligațiile călătorilor din transportul feroviar 

108. Directiva 2007/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 

2007 privind certificarea mecanicilor de locomotivă care conduc locomotive și trenuri 

în sistemul feroviar comunitar** 

109. Directiva 2006/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 

2006 privind permisele de conducere (reformare) 

110. Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 

15 februarie 2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al Siguranței 

pe teritoriul Comunității și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 3051/95 al 

Consiliului 

111. Directiva 2006/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 

2006 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară și de 

abrogare a Directivei 82/714/CEE a Consiliului*** 

112. Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 

14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care 

se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a 

pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv 

și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE  

113. Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 

2005 privind consolidarea securității portuare** 



 

 

114. Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 

privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile navigabile interioare 

de pe teritoriul Comunității 

115. Regulamentul (CE) nr. 868/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 

21 aprilie 2004 privind protecția împotriva subvenționării și practicilor tarifare neloiale 

ale țărilor nemembre, care cauzează prejudicii operatorilor de transport aerian 

comunitari prin furnizarea de servicii aeriene similare 

116. Regulamentul (CE) nr. 789/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 

21 aprilie 2004 privind transferul în alt registru al cargoboturilor și al navelor de 

pasageri în interiorul Comunității și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 613/91 al 

Consiliului 

117. Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 

21 aprilie 2004 privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a 

operatorilor de aeronave 

118. Directiva 2004/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 

privind cerințele minime de siguranță pentru tunelurile din Rețeaua rutieră 

transeuropeană 

119. Directiva 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 

privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul 

Comunității 

120. Regulamentul (CE) nr. 782/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 

14 aprilie 2003 privind interzicerea compușilor organostanici pe nave 

121. Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 

privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor 

vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a 

Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului și a Directivei 91/439/CEE a 

Consiliului și de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului 

122. Directiva 2003/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 aprilie 2003 

privind cerințele de stabilitate specifice pentru navele de pasageri ro-ro 



 

 

123. Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 

5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea 

poluării de către nave (COSS) și de modificare a regulamentelor privind siguranța 

maritimă și prevenirea poluării de către nave 

124. Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de 

instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul navelor 

maritime și de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului 

125. Directiva 2002/30/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 martie 2002 

privind stabilirea normelor și a procedurilor cu privire la introducerea restricțiilor de 

exploatare referitoare la zgomot pe aeroporturile comunitare  

126. Directiva 2001/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 decembrie 2001 

de stabilire a cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în 

siguranță a vrachierelor 

127. Directiva 1999/35/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind sistemul de expertize 

obligatorii pentru operarea în siguranță a serviciilor regulate de feriboturi cu punte 

ruliu și ambarcațiuni rapide de pasageri 

128. Directiva 98/41/CE a Consiliului din 18 iunie 1998 privind înregistrarea persoanelor 

care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație 

sau de plecare din statele membre ale Comunității 

129. Directiva 96/50/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind armonizarea condițiilor de 

obținere a brevetelor de comandant de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe 

căile navigabile interioare din Comunitate 

130. Directiva 95/50/CE a Consiliului din 6 octombrie 1995 privind procedurile unitare de 

control în transportul rutier de mărfuri periculoase 

131. Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului din 16 decembrie 1991 privind 

armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației 

civile 



 

 

132. Directiva 91/672/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind recunoașterea 

reciprocă a brevetelor naționale ale conducătorilor de navă pentru transportul de 

mărfuri și călători pe căile navigabile interioare 

J. SĂNĂTATE ȘI CONSUMATORI 

133. 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 

134. Directiva 2009/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 

privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale**  

135. Directiva 2009/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 

privind utilizarea în condiții de izolare a microorganismelor modificate genetic 

(reformare) 

136. 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 produselor alimentare și a ingredientelor alimentare 

137. Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 

privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a Directivei 

87/102/CEE a Consiliului 

138. Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 

13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a 

Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004  

139. Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 

12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric și de modificare a 

Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 2001/83/CE 

și a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 

140. Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 

12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor 



 

 

141. 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*** 

142. 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 

143. 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 

144. Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 

29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare 

145. Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 

31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea și 

supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar și de instituire a unei Agenții 

Europene pentru Medicamente 

146. Regulamentul (CE) nr. 2160/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 

17 noiembrie 2003 privind controlul salmonelei și al altor agenți zoonotici specifici, 

prezenți în rețeaua alimentară 

147. 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 

148. Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 

22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor 

149. 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 



 

 

150. 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 

Consiliului** 

151. 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 

152. Regulamentul (CE) nr. 999/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 

22 mai 2001 de stabilire a unor reglementări pentru prevenirea, controlul și eradicarea 

anumitor forme transmisibile de encefalopatie spongiformă 

153. Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 

de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman 

154. Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 

privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de 

abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului 

155. Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 

16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane 

156. 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*** 

157. Regulamentul (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului din 

27 ianuarie 1997 privind alimentele și ingredientele alimentare noi 

158. Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a 

procedurilor comunitare privind contaminanții din alimente** 

159. Directiva 89/108/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 privind apropierea 

legislațiilor statelor membre referitoare la alimentele congelate rapid destinate 

consumului uman 



 

 

K. IMPOZITARE ȘI UNIUNE VAMALĂ 

160. Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 

privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă și comerț 

 


