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AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță 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 – secțiunea 1.5 – punctul -1 (nou)
Directiva 2001/20/CE
Articolul 1 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(-1) La articolul 1, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) Comisia adoptă și, după caz, 
revizuiește principiile de bună practică 
clinică și orientările detaliate conforme 
cu aceste principii pentru a ține seama 
de progresul științific și tehnic.
Aceste măsuri destinate modificării 
elementelor neesențiale ale prezentei 
directive sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 21 alineatul (3).
Comisia publică aceste orientări 
detaliate.”

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 2.2 – punctul 7a (nou)
Directiva 98/83/CE
Anexa II – tabelul A – punctul 2
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Text propus de Comisie Amendament

(7a) În anexa II tabelul A, punctul 2 se 
înlocuiește cu următorul text:
„2. Controlul complet
Scopul controlului complet este de a 
furniza informațiile necesare pentru a 
determina dacă toți parametrii valorici 
prevăzuți de prezenta directivă sunt 
respectați sau nu. Toți parametrii 
stabiliți conform articolului 5 alineatele 
(2) și (3)
trebuie să facă obiectul controlului 
complet, cu excepția cazurilor în care 
autoritățile competente pot stabili că, pe 
parcursul unei perioade de timp fixate 
de ele, nu există probabilitatea ca un 
anumit parametru să fie prezent într-o 
anumită rezervă de apă în concentrații 
care ar putea compromite respectarea 
parametrilor valorici corespunzători.
Prezentul punct nu se aplică
parametrilor de radioactivitate care, în 
temeiul notelor 8, 9 și 10 din anexa I, 
partea C, sunt controlați în conformitate 
cu cerințele de control adoptate de 
Comisie. Aceste măsuri destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 12 alineatul (3).”

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 2.3 – punctul 7a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2037/2000
Articolul 11 – alineatul 3
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Text propus de Comisie Amendament

(7a) La articolul 11, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) Începând cu 1 ianuarie 2004, se 
interzic exporturile din Comunitate de 
hidroclorofluorocarburi către orice stat 
care nu este parte la protocol. [...] 
Comisia examinează data de mai sus în 
funcție de evoluțiile internaționale 
înregistrate de protocol și o modifică în 
consecință.
Măsurile destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentei directive sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 18 alineatul (3).”

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 2.6 – punctul 1
Directiva 2006/21/CE
Articolul 22 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Până la 1 mai 2008, Comisia adoptă 
dispoziții necesare pentru următoarele, 
acordând prioritate literelor (b), (c) și (d):

(2) Până la 1 mai 2008, Comisia adoptă 
dispoziții necesare pentru următoarele, 
acordând prioritate literelor (b), (c) și (d):

(a) punerea în aplicare a articolului 13 
alineatul (6), inclusiv a cerințelor tehnice 
privind definiția cianurii disociabilă în 
mediu slab acid și a metodei de măsurare a 
acesteia;

(a) punerea în aplicare a articolului 13 
alineatul (6), inclusiv a cerințelor tehnice 
privind definiția cianurii disociabilă în 
mediu slab acid și a metodei de măsurare a 
acesteia;

(b) completarea cerințelor tehnice pentru 
caracterizarea deșeurilor prevăzută în 
anexa II;

(b) completarea cerințelor tehnice pentru 
caracterizarea deșeurilor prevăzută în 
anexa II;

(c) interpretarea definiției de la articolul 3 
punctul 3;

(c) interpretarea definiției de la articolul 3 
punctul 3;

(d) definirea criteriilor pentru clasificarea (d) definirea criteriilor pentru clasificarea 
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instalațiilor de gestionare a deșeurilor în 
conformitate cu anexa III;

instalațiilor de gestionare a deșeurilor în 
conformitate cu anexa III;

(e) stabilirea unor eventuale standarde 
armonizate de prelevare de probe și de 
analiză necesare pentru punerea în aplicare 
a prezentei directive. Măsurile destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive, inclusiv completând-o, 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 23 alineatul (3).

(e) stabilirea unor eventuale standarde 
armonizate de prelevare de probe și de 
analiză necesare pentru punerea în aplicare 
a prezentei directive. 

Măsurile destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentei directive, 
inclusiv completând-o, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 23 alineatul (3).
[Sensul prezentului amendament constă în 
faptul că ultimul paragraf se va referi la 
literele (a)-(e)]

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.1 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 315/93
Articolul 4 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) La articolul 4 alineatul (2), termenii 
„articolul 8” se înlocuiesc cu termenii 
„articolul 8 alineatul (2)”.

(2) La articolul 4, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia examinează în cel mai scurt 
termen motivele statului membru 
menționat în alineatul (1) în cadrul 
Comitetului permanent pentru 
produsele alimentare instituit prin 
Decizia 69/314/CEE, emite imediat un 
aviz și ia măsurile care se impun pentru 
confirmarea, modificarea sau abrogarea 
măsurilor naționale în conformitate cu 
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procedura de reglementare prevăzută la 
articolul 8 alineatul (2).”

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.2 – punctul 2
Directiva 93/74/CE 
Articolul 8 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) La articolul 8 alineatul (2), termenii 
„articolul 9” se înlocuiesc cu termenii 
„articolul 9 alineatul (2)”.

(2) La articolul 8, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia inițiază în cel mai scurt 
timp procedura de reglementare
prevăzută la articolul 9 alineatul (2) în 
vederea adoptării măsurilor ce se impun 
pentru confirmarea, modificarea sau 
abrogarea măsurilor naționale.”

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.2 – punctul 3
Directiva 93/74/CE 
Articolul 9 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (b)
și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, 
având în vedere dispozițiile articolului 8 
din decizia menționată anterior.

(3) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispozițiile 
articolului 8 din decizia menționată 
anterior.

Termenele prevăzute la articolul 5a 
alineatul (3) litera (c) și la articolul 4 
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literele (b) și (e) din Decizia 1999/468/CE 
se stabilesc la două luni, respectiv o lună 
și două luni.

Or. en

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.3 – punctul 6a (nou)
Directiva 96/23/CE
Articolul 29 – alineatul 1 – paragraful 4

Text propus de Comisie Amendament

(6a) La articolul 29 alineatul (1), 
paragraful al patrulea se înlocuiește cu 
următorul text:

„Comisia aprobă planul respectiv 
conform procedurii de reglementare
prevăzute la articolul 33 alineatul (2). În 
temeiul aceleiași proceduri, pot fi admise 
garanții alternative celor ce rezultă din 
aplicarea prezentei directive.”

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.4 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 258/97
Articolul 12 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(7) La articolul 12 alineatul (2), termenii 
„articolul 13” se înlocuiesc cu termenii 
„articolul 13 alineatul (2)”.

(7) La articolul 12, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia examinează motivele 
menționate la alin. (1) cât de curând 
posibil în cadrul Comitetului permanent 
pentru produse alimentare; acesta ia 
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măsurile corespunzătoare menite să 
confirme, să modifice sau să abroge 
măsurile naționale conform procedurii 
de reglementare prevăzute la articolul 13 
alineatul (2). Statul membru care a 
adoptat decizia prevăzută la alin. (1) o 
poate menține până la intrarea în 
vigoare a măsurilor respective.”

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.5 – punctul 3 – litera a
Decizia 2119/98/CE 
Articolul 7 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (b)
și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, 
având în vedere dispozițiile articolului 8 
din decizia menționată anterior.

(3) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispozițiile 
articolului 8 din decizia menționată 
anterior.

Termenele prevăzute la articolul 5a 
alineatul (3) litera (c) și la articolul 4 
literele (b) și (e) din Decizia 1999/468/CE 
se stabilesc la două luni, respectiv o lună 
și două luni.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.6 – punctul 2 – litera aa (nouă)
Directiva 2000/13/CE
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 2 – liniuța 1
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Text propus de Comisie Amendament

(aa) La alineatul (6) paragraful al doilea, 
prima liniuță se înlocuiește cu următorul 
text:

„- ingredientele care aparțin uneia din 
categoriile enumerate în anexa I și care 
sunt componentele unui alt produs 
alimentar pot fi desemnate numai prin 
denumirea acestei categorii.
Comisia poate adopta modificări ale listei 
de categorii care figurează în anexa I.
Aceste măsuri destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 20 alineatul (3).
Cu toate acestea, indicația „amidon” 
care figurează în anexa I trebuie 
întotdeauna să fie completată prin 
indicarea originii sale vegetale specifice, 
atunci când acest ingredient poate să 
conțină gluten,”

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.6 – punctul 2 – litera b
Directiva 2000/13/CE
Articolul 6 – alineatul 6 – paragraful 2 – liniuța 2

Text propus de Comisie Amendament

- ingredientele care aparțin uneia din 
categoriile enumerate în anexa II sunt 
desemnate în mod obligatoriu prin numele 
categoriei respective urmate de numele lor 
specific sau de numărul lor CE; în cazul 
unui ingredient care aparține mai multor 
categorii, se indică cea care corespunde 
funcției sale principale în cazul produsului 

- ingredientele care aparțin uneia din 
categoriile enumerate în anexa II sunt 
desemnate în mod obligatoriu prin numele 
categoriei respective urmate de numele lor 
specific sau de numărul lor CE; în cazul 
unui ingredient care aparține mai multor 
categorii, se indică cea care corespunde 
funcției sale principale în cazul produsului 
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alimentar în cauză; alimentar în cauză.
Modificările care trebuie aduse anexei în 
cauză în funcție de evoluția cunoștințelor 
științifice și tehnice, măsuri destinate să 
modifice elemente neesențiale ale prezentei 
directive, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 20 alineatul (4);

Modificările care trebuie aduse anexei în 
cauză în funcție de evoluția cunoștințelor 
științifice și tehnice, măsuri destinate să 
modifice elemente neesențiale ale prezentei 
directive, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 20 alineatul (3).

Cu toate acestea, denumirea „amidon 
modificat” din anexa II trebuie întotdeauna 
completată cu indicația originii sale 
vegetale specifice, atunci când acest 
ingredient poate conține gluten,

Cu toate acestea, denumirea „amidon 
modificat” din anexa II trebuie întotdeauna 
completată cu indicația originii sale 
vegetale specifice, atunci când acest 
ingredient poate conține gluten,

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.6 – punctul 2 – litera d
Directiva 2000/13/CE
Articolul 6 – alineatul 11 – paragraful 3

Text propus de Comisie Amendament

Fără a aduce atingere paragrafului al 
doilea, anexa IIIa poate fi modificată de 
către Comisie, după primirea avizului 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară, adoptat în baza articolului 29 
din 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 
(*). Măsurile destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
sunt adoptate în conformitate cu procedura 
de reglementare cu control menționată la 
articolul 20 alineatul (4).

Fără a aduce atingere paragrafului al 
doilea, anexa IIIa poate fi modificată de 
către Comisie, după primirea avizului 
Autorității Europene pentru Siguranța 
Alimentară, adoptat în baza articolului 29 
din 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 
(*). Măsurile destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
sunt adoptate în conformitate cu procedura 
de reglementare cu control menționată la 
articolul 20 alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.6 – punctul 5a (nou)
Directiva 2000/13/CE
Articolul 12

Text propus de Comisie Amendament

(5a) Articolul 12 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Normele privind menționarea titlului 
alcoolmetric al volumului sunt stabilite, 
în ceea ce privește produsele 
corespunzătoare pozițiilor 22.04 și 22.05 
din tariful vamal comun, de dispozițiile 
comunitare speciale aplicabile acestor 
produse.
Pentru celelalte băuturi care conțin mai 
mult de 1,2 % în volum, acestea sunt 
stabilite de Comisie.
Măsurile destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentei directive sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 20 alineatul (3).”

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.6 – punctul7 – litera b
Directiva 2000/13/CE
Articolul 20 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(b) Se adaugă următorul alineat (4): eliminat
"(4) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (b) 
și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, 
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având în vedere dispozițiile articolului 8 
din decizia menționată anterior.
Termenele prevăzute la articolul 5a 
alineatul 3 litera (c) și alineatul 4 literele 
(b) și (e) din Decizia 1999/468/CE se 
stabilesc la două luni, respectiv o lună și 
două luni.”

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.7 – punctul 2
Directiva 2001/37/CE
Articolul 9 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(1) Comisia decide adaptarea la progresul 
științific și tehnic a metodelor de măsurare 
prevăzute la articolul 4 și a definițiilor 
conexe. Măsurile destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 10 
alineatul (4).

(1) Comisia decide adaptarea la progresul 
științific și tehnic a metodelor de măsurare 
prevăzute la articolul 4 și a definițiilor 
conexe. Măsurile destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 10 
alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.7 – punctul 3
Directiva 2001/37/CE
Articolul 10 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (b) 
și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, 

eliminat



PE405.771v01-00 14/30 PA\720035RO.doc

RO

având în vedere dispozițiile articolului 8 
din decizia menționată anterior.
Termenele prevăzute la articolul 5a 
alineatul (3) litera (c) și la articolul 4 
literele (b) și (e) din Decizia 1999/468/CE 
se stabilesc la două luni, respectiv o lună 
și două luni.”

Or. en

Amendamentul 18

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.8 – punctul 2
Directiva 2001/95/CE
Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

Text propus de Comisie Amendament

Comisia adaptează cerințele specifice 
privind obligația de a furniza informații 
prevăzută în anexa I. Măsurile destinate să 
modifice elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 15 alineatul (5).

Comisia adaptează cerințele specifice 
privind obligația de a furniza informații 
prevăzută în anexa I. Măsurile destinate să 
modifice elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 15 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.8 – punctul 3
Directiva 2001/95/CE
Articolul 12 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

Procedurile detaliate privind RAPEX sunt 
prevăzute în anexa II. Acestea sunt 
adaptate de către Comisie. Măsurile 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei directive prin completarea 

(3) Procedurile detaliate privind RAPEX 
sunt prevăzute în anexa II. Acestea sunt 
adaptate de către Comisie. Măsurile 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei directive prin completarea 
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acesteia sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 15 alineatul (5).

acesteia sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 15 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 20

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.8 – punctul 4
Directiva 2001/95/CE
Articolul 15 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (b) 
și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, 
având în vedere dispozițiile articolului 8 
din decizia menționată anterior. 

eliminat

Termenele prevăzute la articolul 5a 
alineatul (3) litera (c) și la articolul 4 
literele (b) și (e) din Decizia 1999/468/CE 
se stabilesc la două luni, respectiv o lună 
și două luni.

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.10 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002
Articolul 22 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Normele de punere în aplicare a 
prezentului articol, inclusiv normele 
privind măsurile de control, se adoptă în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 33 alineatul (2). Derogările de la 
alineatul (1) litera (a) ale prezentului 

(2) Normele de punere în aplicare a 
prezentului articol, inclusiv normele 
privind măsurile de control, se adoptă de 
Comisie. Măsurile destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia 
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articol pot fi acordate de către Comisie cu 
privire la pești și animalele cu blană, după 
consultarea comitetului științific adecvat. 
Măsurile destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 33 
alineatul (3).

sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 33 alineatul (3).
Derogările de la alineatul (1) litera (a) ale 
prezentului articol pot fi acordate de către 
Comisie cu privire la pești și animalele cu 
blană, după consultarea comitetului 
științific adecvat. Măsurile destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 33 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 22

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.10 – punctul 12a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002
Articolul 29 – alineatul 4 – paragraful 1

Text propus de Comisie Amendament

(12a) La articolul 29 alineatul (4), primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„(4) Produsele menționate de anexele 
VII și VIII, cu excepția produselor 
tehnice, trebuie să provină din instalații 
care figurează pe o listă comunitară 
alcătuită de Comisie în conformitate cu 
procedura menționată în articolul 33 
alineatul (2) pe baza unei comunicări 
prin care autoritățile competente din 
țara terță declară Comisiei că instalațiile 
respectă cerințele comunitare și că sunt 
supuse supravegherii de către un 
serviciu oficial de inspecție în țara terță.

Măsurile destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
prin completarea acestuia sunt adoptate 
în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 33 alineatul (3).”
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Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.10 – punctul 20 – litera a – subpunctul -i (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1774/2002
Anexa VIII – capitolul IV – partea A – punctul 3 – litera a – subpunctul ii

Text propus de Comisie Amendament

(-i) Punctul 3 litera (a) subpunctul (ii) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(ii) produsele au fost supuse unuia 
dintre tratamentele enumerate în 
continuare, destinate să asigure absența 
agenților patogeni ai bolilor 
rumegătoarelor enumerate la punctul 
(i):
― tratament termic la o temperatură de 
65°C timp de cel puțin trei ore, urmat de 
un test de eficacitate,
― iradiere la 2,5 megarazi sau cu raze 
gamma, urmată de un test de eficacitate,
— modificarea pH-ului la pH 5 timp de 
două ore, urmată de un test de 
eficacitate,
― tratament termic în profunzime la o 
temperatură de cel puțin 90°C, urmat de 
un test de eficacitate sau
— orice alt tratament prevăzut de 
Comisie. Măsurile destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control
menționată la articolul 33 alineatul (3).”

Or. en
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Amendamentul 24

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.11 – punctul 1
Directiva 2002/98/CE
Articolul 28 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (b) 
și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, 
având în vedere dispozițiile articolului 8 
din decizia menționată anterior. 

eliminat

Termenele prevăzute la articolul 5a 
alineatul (3) litera (c) și la articolul 4 
literele (b) și (e) din Decizia 1999/468/CE 
se stabilesc la două luni, respectiv o lună 
și două luni.

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.11 – punctul 2 – litera c
Directiva 2002/98/CE
Articolul 29 – paragrafe noi

Text propus de Comisie Amendament

Cerințele tehnice menționate în paragraful 
al doilea la literele (a), (h) și (i), măsuri 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentei directive prin completarea 
acesteia, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 28 alineatul (3).

Cerințele tehnice menționate în paragraful 
al doilea la literele (a)-(i), măsuri destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 28 alineatul (3).

Cerințele tehnice menționate în 
paragraful al doilea la literele (b), (c), (d), 
(e), (f) și (g), măsuri destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 

Din motive imperative de urgență, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgență 
menționată la articolul 28 alineatul (5) în 
ceea ce privește cerințele tehnice 
menționate la paragraful al doilea literele 
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reglementare cu control menționată la 
articolul 28 alineatul (4). Din motive 
imperative de urgență, Comisia poate să 
utilizeze procedura de urgență menționată 
la articolul 28 alineatul (5) în ceea ce 
privește cerințele tehnice menționate la 
paragraful al doilea literele (b), (c) și (d). 

(b), (c) și (d). 

Or. en

Amendamentul 26

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.12 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003
Articolul 3 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) După caz, Comisia poate adapta, în 
lumina evoluțiilor științifice sau a 
progreselor tehnologice, condițiile generale 
stabilite în anexa IV. Măsurile destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 22 alineatul (4).

(5) După caz, Comisia poate adapta, în 
lumina evoluțiilor științifice sau a 
progreselor tehnologice, condițiile generale 
stabilite în anexa IV. Măsurile destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 22 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 27

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.12 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003
Articolul 6 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(3) După caz, Comisia stabilește, în lumina 
evoluțiilor științifice sau a progreselor 
tehnologice, categorii de aditivi pentru 
hrana animalelor și grupe funcționale 
suplimentare. Măsurile destinate să 

(3) După caz, Comisia stabilește, în lumina 
evoluțiilor științifice sau a progreselor 
tehnologice, categorii de aditivi pentru 
hrana animalelor și grupe funcționale 
suplimentare. Măsurile destinate să 
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modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 22 alineatul (4).

modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 22 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 28

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.12 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003
Articolul 16 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

Comisia poate adopta modificările care 
trebuie aduse anexei III pentru a ține seama 
de progresele tehnologice și de evoluțiile 
științifice. Măsurile destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 22 alineatul (4).

Comisia poate adopta modificările care 
trebuie aduse anexei III pentru a ține seama 
de progresele tehnologice și de evoluțiile 
științifice. Măsurile destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 22 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 29

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.12 – punctul 5
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003
Articolul 21 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

Se adoptă norme de punere în aplicare a 
anexei II în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 22 alineatul (2).

Se adoptă norme de punere în aplicare a 
anexei II în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 22 alineatul (2).

Anexa II poate fi modificată de către 
Comisie. Măsurile destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament sunt adoptate în conformitate 

Anexa II poate fi modificată de către 
Comisie. Măsurile destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament sunt adoptate în conformitate 
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cu procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 22 alineatul (4).

cu procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 22 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 30

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.12 – punctul 6 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1831/2003
Articolul 22 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(b) Se adaugă următorul alineat (4): eliminat
"(4) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (b) 
și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, 
având în vedere dispozițiile articolului 8 
din decizia menționată anterior.
Termenele prevăzute la articolul 5a 
alineatul 3 litera (c) și alineatul 4 literele 
(b) și (e) din Decizia 1999/468/CE se 
stabilesc la două luni, respectiv o lună și 
două luni.”

Or. en

Amendamentul 31

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.13 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2065/2003
Articolul 6 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(-1) La articolul 6, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

„(1) Lista produselor primare autorizate 
prin excluderea tuturor celorlalte din 
Comunitate pentru utilizarea în sau pe 
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produsele alimentare și/sau pentru 
producerea de arome de fum derivate 
este stabilită de Comisie. Măsurile 
destinate să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament sunt adoptate 
în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 19 alineatul (3).”

Or. en

Amendamentul 32

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.13 – punctul -1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2065/2003
Articolul 6 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(-1a) La articolul 6, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(3) După stabilirea listei menționate la 
alineatul (1), în aceasta se pot adăuga 
produse primare.
Măsurile destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 19 alineatul (3).”

Or. en

Amendamentul 33

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă - secțiunea 5.13 - punctul -1b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2065/2003
Articolul 17 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(-1b) La articolul 17, alineatul (3) se 
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înlocuiește cu următorul text:
„(3) După caz, Comisia adoptă, după ce 
a solicitat asistența științifică și tehnică a 
autorității, criteriile de calitate pentru 
metodele de analiză validate propuse în 
conformitate cu anexa II punctul (4), 
inclusiv substanțele ce urmează a fi 
măsurate [...].
Măsurile destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 19 alineatul (3).”

Or. en

Amendamentul 34

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.13 – punctul 1
Regulamentul (CE) nr. 2065/2003
Articolul 18 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Modificările la lista menționată la 
articolul 6 alineatul (1) se adoptă în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 19 alineatul (2), după consultarea 
autorității, pentru a obține asistență 
științifică și/sau tehnică.

(2) Modificările la lista menționată la 
articolul 6 alineatul (1) se adoptă de 
Comisie după consultarea autorității pentru 
a obține asistență științifică și/sau tehnică.
Măsurile destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 19 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 35

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.15 – punctul 1a (nou)
Directiva 2004/23/CE
Articolul 9 – alineatul 4
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Text propus de Comisie Amendament

(1a) La articolul 9, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text:

„(4) Procedurile de verificare a 
respectării standardelor de calitate și de 
securitate echivalente menționate la 
alineatul (1) se stabilesc de către 
Comisie. Măsurile destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 29 alineatul (3).”

Or. en

Amendamentul 36

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.15 – punctul 2 – litera b
Directiva 2004/23/CE
Articolul 28 – paragrafe noi 

Text propus de Comisie Amendament

(1) Cerințele tehnice menționate la literele 
(a), (b), (c), (f), (g) și (i), măsuri destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive prin completarea 
acesteia, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 29 alineatul (3). 

(1) Cerințele tehnice menționate la literele 
(a)-(i), măsuri destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei directive 
prin completarea acesteia, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 29 
alineatul (3).

(2) Cerințele tehnice menționate la literele 
(d), (e) și (h), măsuri destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentei 
directive prin completarea acesteia, sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 29 alineatul (4). Din motive 
imperative de urgență, Comisia poate să 
utilizeze procedura de urgență menționată 
la articolul 29 alineatul (5) în ceea ce 
privește cerințele tehnice menționate la 

(2) Din motive imperative de urgență, 
Comisia poate să utilizeze procedura de 
urgență menționată la articolul 29 alineatul 
(5) în ceea ce privește cerințele tehnice 
menționate la articolul 28 literele (d) și (e).
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articolul 28 literele (d) și (e). 

Or. en

Amendamentul 37

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.15 – punctul 4 – litera b
Directiva 2004/23/CE
Articolul 29 – alineatul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) și alineatul (5) litera (b) 
și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, 
având în vedere dispozițiile articolului 8 
din decizia menționată anterior. 

eliminat

Termenele prevăzute la articolul 5a 
alineatul (3) litera (c) și la articolul 4 
literele (b) și (e) din Decizia 1999/468/CE 
se stabilesc la două luni, respectiv o lună 
și două luni.

Or. en

Amendamentul 38

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.16 – punctul 1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 882/2004
Articolul 15 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(1a) La articolul 15, alineatul (5) se 
înlocuiește cu următorul text:

„(5) O listă a hranei pentru animale și a 
produselor alimentare de origine 
neanimală care, pe baza riscurilor 
cunoscute sau noi, urmează să fie supuse 
unor controale oficiale consolidate la 



PE405.771v01-00 26/30 PA\720035RO.doc

RO

punctul de intrare pe unul dintre 
teritoriile menționate la anexa I, se 
redactează și se actualizează de Comisie.
Măsurile destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 62 alineatul (4).

Frecvența și natura acestor controale se 
stabilesc în conformitate cu aceeași 
procedură. În același timp, taxele 
aferente acestor controale se pot stabili 
în conformitate cu aceeași procedură.”

Or. en

Amendamentul 39

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.16 – punctul 5a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 882/2004
Articolul 32 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(5a) La articolul 32, alineatul (6) se 
înlocuiește cu următorul text:

„(6) Pentru laboratoarele de referință 
comunitare Comisia poate stabili 
responsabilități și atribuții suplimentare.
Măsurile destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 62 alineatul (4).”

Or. en
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Amendamentul 40

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.16 – punctul 5b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 882/2004
Articolul 33 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

(5b) La articolul 33, alineatul (6) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(6) Pentru laboratoarele de referință 
naționale Comisia poate stabili 
responsabilități și atribuții suplimentare.
Măsurile destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 62 alineatul (4).”

Or. en

Amendamentul 41

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.17 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1935/2004
Articolul 5 – alineatul 1 – paragrafe noi

Text propus de Comisie Amendament

Comisia adoptă în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 23 
alineatul (2) măsurile specifice menționate 
la litera (m).

Comisia adoptă în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 23 
alineatul (2) măsurile specifice menționate 
la litera (m).

Măsurile specifice menționate la literele 
(f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) și (n), destinate 
să modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 23 
alineatul (3).

Măsurile specifice menționate la literele 
(a)-(l) și (n), destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament, sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 23 alineatul (3).

Măsurile specifice menționate la literele 
(a)-(e), destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament 
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sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 23 alineatul (4).

Or. en

Amendamentul 42

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.17 – punctul 1 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 1935/2004
Articolul 5 – alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(2) Comisia poate modifica directivele 
specifice existente privind materialele și 
obiectele. Măsurile destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 23 alineatul (4).

(2) Comisia poate modifica directivele 
specifice existente privind materialele și 
obiectele. Măsurile destinate să modifice 
elemente neesențiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia sunt 
adoptate în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 23 alineatul (3).

Or. en

Amendamentul 43

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.17 – punctul 3
Regulamentul (CE) nr. 1935/2004
Articolul 11 – alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

Comisia adoptă autorizația comunitară sub 
forma unei măsuri specifice, astfel cum se 
menționează la alineatul (1). Măsura 
destinată să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia este adoptată în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 23 
alineatul (4).

(3) Comisia adoptă autorizația comunitară 
sub forma unei măsuri specifice, astfel cum 
se menționează la alineatul (1). Măsura 
destinată să modifice elemente neesențiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia este adoptată în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menționată la articolul 23 
alineatul (3).
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Amendamentul 44

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.17 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1935/2004
Articolul 12 – alineatul 6

Text propus de Comisie Amendament

Comisia adoptă o măsură specifică finală 
privind modificarea, suspendarea sau 
revocarea autorizației. Măsura destinată să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia este adoptată în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 23 alineatul (4). 
Din motive imperative de urgență, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgență 
menționată la articolul 23 alineatul (5).

(6) Comisia adoptă o măsură specifică 
finală privind modificarea, suspendarea sau 
revocarea autorizației. Măsura destinată să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia este adoptată în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 23 alineatul (3). 
Din motive imperative de urgență, Comisia 
poate să utilizeze procedura de urgență 
menționată la articolul 23 alineatul (5).

Or. en

Amendamentul 45

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5.17 – punctul 6 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1935/2004
Articolul 23 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(5) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1), (2), (4) și (6) și articolul 7 
din Decizia 1999/468/CE, având în vedere 
dispozițiile articolului 8 din decizia 
menționată anterior.

eliminat

Or. en
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