
PA\709279RO.doc PE402.658v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

2007/0293(COD)

22.2.2008

PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost 
modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul 
procedurii menţionate la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura 
de reglementare cu control
Adaptare la procedura de reglementare cu control
Partea a doua
(COM(2007)0824 – C6-0476/2007 – 2007/0293(COD))

Raportor pentru aviz: Miroslav Ouzký



PE402.658v01-00 2/12 PA\709279RO.doc

RO

PA_Legam



PA\709279RO.doc 3/12 PE402.658v01-00

RO

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
afaceri juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă - secţiunea 2.5 - punctul -1 (nou)
Directiva 2004/9/CE
Articolul 6 - alineatul (3)

Text propus de Comisie Amendament

(-1) La articolul 6, alineatul (3) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„3. În cazul în care Comisia consideră că 
sunt necesare modificări la prezenta 
directivă în scopul rezolvării 
chestiunilor menţionate la alineatul (1), 
adoptă aceste modificări.
Aceste măsuri, concepute pentru a 
modifica elementele neesenţiale ale 
prezentei directive, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 7 alineatul (3).”

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă - secţiunea 3.3 - punctul 4
Directiva 1994/62/CE
Articolul 19 - alineatul (1) - punctul (a)

Text propus de Comisie Amendament

(a) Modificările necesare pentru 
adaptarea la progresul ştiinţific şi tehnic a 

(a) Comisia adaptează la progresul 
ştiinţific şi tehnic sistemul de identificare 
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sistemului de identificare [astfel cum este 
menţionat la articolul 8 alineatul (2) şi la 
articolul 10 paragraful al doilea ultima 
liniuţă] şi formatele referitoare la sistemul 
de baze de date [astfel cum este menţionat 
la articolul 12 alineatul (3) şi în anexa III] 
sunt adoptate în conformitate cu procedura 
de reglementare menţionată la articolul 21 
alineatul (2).

[astfel cum este menţionat la articolul 8 
alineatul (2) şi la articolul 10 paragraful al 
doilea ultima liniuţă] Aceste măsuri, 
concepute pentru a modifica elementele 
neesenţiale ale prezentei directive, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 21 alineatul (3).

Modificările necesare pentru adaptarea la 
progresul ştiinţific şi tehnic a formatelor
referitoare la sistemul de baze de date 
[astfel cum este menţionat la articolul 12 
alineatul (3) şi în anexa III] sunt adoptate 
în conformitate cu procedura de 
reglementare menţionată la articolul 21 
alineatul (2). 

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă - secţiunea 3.6 - punctul 1a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 14 - alineatul (1) - teza 1

Text propus de Comisie Amendament

(1a) La articolul 14 alineatul (1), prima 
teză se înlocuieşte cu următorul text:
„Comisia adoptă linii directoare pentru 
monitorizarea şi raportarea emisiilor de 
gaze cu efect de seră care rezultă din 
activităţile enumerate în anexa I 
specificate în legătură cu activităţile în 
cauză [...] până la 30 septembrie 2003. 
Măsurile destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentei directive sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 23 alineatul (3).”

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă - secţiunea 3.6 - punctul 5a (nou)
Directiva 2003/87/CE
Articolul 24 - alineatul (3) 

Text propus de Comisie Amendament

(5a) La articolul 24, alineatul (3) se 
înlocuieşte cu următorul text:
"3. Comisia poate adopta din proprie 
iniţiativă sau adoptă la cererea unui stat 
membru linii directoare privind 
monitorizarea şi raportarea pentru 
emisiile rezultate din activităţi şi 
instalaţii, precum şi pentru gazele cu 
efect de seră care nu sunt enumerate în 
anexa I [...] în cazul în care 
monitorizarea şi raportarea acestor 
emisii pot fi realizate cu suficientă 
acurateţe.
Măsurile destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentei directive sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 23 alineatul (3).”

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă - secţiunea 3.9 - punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1013/2006
Articolul 59

Text propus de Comisie Amendament

1. Comisia poate adopta, în conformitate 
cu procedura de reglementare menţionată 
la articolul 59a alineatul (2) următoarele 
măsuri suplimentare privind punerea în 
aplicare a prezentului regulament:

1. Comisia poate adopta, în conformitate 
cu procedura de reglementare menţionată 
la articolul 59a alineatul (2) următoarele 
măsuri suplimentare privind punerea în 
aplicare a prezentului regulament:
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(a) orientări pentru aplicarea articolului 12 
alineatul (1) litera (g);

(a) orientări pentru aplicarea articolului 12 
alineatul (1) litera (g);

(b) orientări privind aplicarea articolului 15 
în ceea ce priveşte identificarea şi 
monitorizarea deşeurilor care fac obiectul 
unor modificări semnificative pe durata 
operaţiunii de recuperare sau de eliminare 
intermediare;

(b) orientări privind aplicarea articolului 15 
în ceea ce priveşte identificarea şi 
monitorizarea deşeurilor care fac obiectul 
unor modificări semnificative pe durata 
operaţiunii de recuperare sau de eliminare 
intermediare;

(c) orientări pentru cooperarea autorităţilor 
competente în ceea ce priveşte transferurile 
ilegale menţionate la articolul 24;

(c) orientări pentru cooperarea autorităţilor 
competente în ceea ce priveşte transferurile 
ilegale menţionate la articolul 24;

(d) cerinţe tehnice şi organizatorice pentru 
punerea în aplicare practică a schimbului 
electronic de date pentru înaintarea 
documentelor şi furnizarea informaţiilor, în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (4);

(d) cerinţe tehnice şi organizatorice pentru 
punerea în aplicare practică a schimbului 
electronic de date pentru înaintarea 
documentelor şi furnizarea informaţiilor, în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (4);

(e) orientări suplimentare privind utilizarea 
limbilor menţionate la articolul 27;

(e) orientări suplimentare privind utilizarea 
limbilor menţionate la articolul 27;

(f) precizări suplimentare privind cerinţele 
de procedură din titlul II privind aplicarea 
acestora exporturilor, importurilor şi 
tranzitului de deşeuri din, către şi prin 
Comunitate;

(f) precizări suplimentare privind cerinţele 
de procedură din titlul II privind aplicarea 
acestora exporturilor, importurilor şi 
tranzitului de deşeuri din, către şi prin 
Comunitate;

(g) orientări suplimentare privind 
termenii juridici nedefiniţi.
2. Comisia poate adopta măsuri de punere 
în aplicare pentru: 

2. Comisia poate adopta măsuri de punere 
în aplicare pentru: 

(a) o metodă de calcul al garanţiei 
financiare sau al asigurării echivalente 
prevăzute la articolul 6;

(a) o metodă de calcul al garanţiei 
financiare sau al asigurării echivalente 
prevăzute la articolul 6;

(b) condiţii şi cerinţe suplimentare în 
legătură cu instalaţii de recuperare care 
beneficiază de un acord prealabil, 
menţionate la articolul 14;

(b) alte condiţii şi cerinţe în legătură cu 
acordul prealabil acordat instalaţiilor de 
recuperare menţionate la articolul 14;

(ba) orientări suplimentare privind 
termenii juridici nedefiniţi.

Măsurile destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 59a 
alineatul (3).

Măsurile destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 59a 
alineatul (3).
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Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă - secţiunea 6.5 - punctul (-1) (nou)
Regulamentul (CE) nr. 998/2003
Articolul 7

Text propus de Comisie Amendament

(-1) Articolul 7 se înlocuieşte cu 
următoarele:

„Circulaţia animalelor aparţinând 
speciilor din anexa I partea C între 
statele membre sau dintr-un teritoriu 
menţionat în lista din anexa II partea B 
secţiunea 2 nu este condiţionată de nici o 
cerinţă cu privire la rabie. Comisia 
elaborează, dacă este necesar, cerinţe 
specifice, ca de exemplu o limitare a 
numărului de animale [...], în cazul altor 
boli. Măsurile respective fiind destinate să 
modifice elemente neesenţiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 24 alineatul (4).
Se poate emite un model de certificat de 
însoţire a acestor animale în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 24 alineatul (2) în 
cazul altor boli.”

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă - secţiunea 6.5 - punctul -1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 998/2003
Articolul 8 - alineatul (3) - punctul (a)
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Text propus de Comisie Amendament

(-1a) La articolul 8 alineatul (3), litera (a) 
se înlocuieşte cu următorul text:

„(a) animalele de companie din 
teritoriile enumerate la anexa II partea 
B secţiunea 2, pentru care s-a stabilit, 
conform procedurii prevăzute la 
articolul 24 alineatul (2), că teritoriile 
respective aplică norme cel puţin 
echivalente cu normele comunitare 
prevăzute de prezentul capitol, trebuie 
să respecte normele prevăzute la 
capitolul II; Măsurile destinate să 
modifice elemente neesenţiale ale 
prezentului regulament sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 24 alineatul (4).”

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă - secţiunea 6.5 - punctul -1b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 998/2003
Articolul 9

Text propus de Comisie Amendament

(-1b) Articolul 9 se înlocuieşte cu 
următorul text:

„Condiţiile aplicabile circulaţiei din ţări 
terţe a animalelor aparţinând speciilor 
din anexa I partea C sunt stabilite de 
Comisie. Măsurile respective fiind 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 24 alineatul (4). Modelul de 



PA\709279RO.doc 9/12 PE402.658v01-00

RO

certificat care însoţeşte circulaţia acestor 
animale este stabilit în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 24 alineatul (3).”

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă - secţiunea 6.5 - punctul -1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 998/2003
Articolul 17 - alineatul (1)

Text propus de Comisie Amendament

(1a) La articolul 17, primul paragraf se 
înlocuieşte cu următorul text:

„Pentru circulaţia animalelor 
aparţinând speciilor enumerate la anexa 
I părţile A şi B, cerinţele de natură 
tehnică, altele decât cele stabilite de 
prezentul regulament, pot fi stabilite de 
către Comisie. Măsurile destinate să 
modifice elemente neesenţiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 24 alineatul (4).”

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secţiunea 6.6 – punctul 3
Directiva 2003/99/CE
Articolul 11 - alineatul (2)

Text propus de Comisie Amendament

Pot fi adoptate orice măsuri tranzitorii sau 
de punere în aplicare în conformitate cu 

Pot fi adoptate orice măsuri tranzitorii sau 
de punere în aplicare, altele decât cele 
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procedura menţionată la articolul 12 
alineatul (2).

destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentei directive prin completarea 
acesteia, în conformitate cu procedura 
menţionată la articolul 12 alineatul (2)

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secţiunea 6.7 – punctul 2a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 852/2004
Articolul 12

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Articolul 12 se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Pot fi adoptate măsuri de punere în 
aplicare sau tranzitorii, altele decât cele 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentei directive prin completarea 
acesteia, în conformitate cu procedura 
de reglementare menţionată la articolul 
14 alineatul (2)

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secţiunea 6.8 – punctul 2a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 853/2004
Articolul 9

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Articolul 9 se înlocuieşte cu 
următorul text:

„Pot fi adoptate măsuri de punere în 
aplicare sau tranzitorii, altele decât cele 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentei directive prin completarea 



PA\709279RO.doc 11/12 PE402.658v01-00

RO

acesteia, în conformitate cu procedura 
de reglementare menţionată la articolul 
12 alineatul (2)

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secţiunea 6.9 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 854/2004
Articolul 16

Text propus de Comisie Amendament

(-1) Articolul 16 se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Pot fi adoptate măsuri de punere în 
aplicare sau tranzitorii, altele decât cele 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentei directive prin completarea 
acesteia, în conformitate cu procedura 
de reglementare menţionată la articolul 
19 alineatul (2)

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secţiunea 6.10 – punctul (2a) (nou)
Regulamentul (CE) nr. 183/2005
Articolul 26

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Articolul 26 se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Pot fi adoptate măsuri de punere în 
aplicare, altele decât cele destinate să 
modifice elemente neesenţiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, în conformitate cu procedura 
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de reglementare menţionată la articolul 
31 alineatul (2)

Or. en
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