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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Procedura de aviz conform
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care alcătuiesc Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 privind produsele alimentare şi 
furajele modificate genetic, cu privire la competenţele de executare conferite Comisiei
(COM(2006)0912 – C6-0027/2007 – 2006/0307(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2006)0912)1,

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolele 37, 95 şi 152 din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0027/2007),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară 
(A6-0000/2007),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Text propus de Comisie Amendamentele Parlamentului

Amendamentul 1
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1

Articolul 3 alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

(2) Atunci când este necesar, măsurile luate 
pentru a determina dacă un tip de produs 
alimentar intră sub incidenţa dispoziţiilor 
acestei secţiuni, destinate să modifice 
elementele neesenţiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 

(2) Atunci când este necesar, măsurile luate 
pentru a determina dacă un tip de produs 
alimentar intră sub incidenţa dispoziţiilor 
acestei secţiuni se adoptă în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 35 alineatul (3), 
întrucât acestea sunt destinate să modifice 
elementele neesenţiale ale prezentului 

  
1 Nepublicată încă în JO.
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articolul 35 alineatul (4). regulament, completându-l.

Amendamentul 2
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1A (nou)

Articolul 5 alineatul (7) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

(1a) La articolul 5, alineatul (7) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(7) Comisia, după consultarea prealabilă 
a autorităţii, adoptă normele de aplicare a 
prezentului articol, inclusiv normele 
privind întocmirea şi prezentarea cererii.  
Măsurile respective, destinate să modifice 
elementele neesenţiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 35 alineatul (3).”

Amendamentul 3
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1B (nou)

Articolul 8 alineatul (8) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

(1b) La articolul 8, alineatul (8) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(8) Comisia adoptă norme detaliate de 
aplicare a prezentului articol. Măsurile 
respective, destinate să modifice 
elementele neesenţiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 35 alineatul (3).”

Amendamentul 4
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1C (nou)

Articolul 11 alineatul (5) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

(1c) La articolul 11, alineatul (5) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(5) Comisia, după consultarea prealabilă 
a autorităţii, poate adopta normele de 
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aplicare a prezentului articol, inclusiv 
normele privind întocmirea şi prezentarea 
cererii.  Măsurile respective, destinate să 
modifice elementele neesenţiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 35 alineatul (3).”

Amendamentul 5
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2

Articolul 12 alineatul (4) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

(4) Se pot fixa praguri adecvate, mai 
scăzute, în special în privinţa produselor 
alimentare conţinând sau constând din 
OMG sau pentru a lua în considerare 
evoluţiile ştiinţei şi tehnologiei. Măsurile 
respective, destinate să modifice 
elementele neesenţiale ale prezentului 
regulament prin completarea sa, se adoptă 
în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 35 alineatul (4).

(4) Se pot fixa praguri adecvate, mai 
scăzute, în special în privinţa produselor 
alimentare conţinând sau constând din 
OMG sau pentru a lua în considerare 
evoluţiile ştiinţei şi tehnologiei. Măsurile 
respective, destinate să modifice 
elementele neesenţiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 35 alineatul (3).

Amendamentul 6
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 2A (nou)

Articolul 14 (Regulamentul (CE) nr. 1829/2003)

(2a) Articolul 14 se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(1) Comisia poate adopta norme detaliate 
de aplicare a acestei secţiuni, printre 
altele cu privire la măsurile necesare 
pentru ca operatorii să îndeplinească 
cerinţele privind etichetarea. Măsurile 
respective, destinate să modifice 
elementele neesenţiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 35 alineatul (3).
2. Comisia poate adopta norme specifice 
cu privire la informaţia pe care 
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colectivităţile care livrează produse 
alimentare trebuie să le pună la dispoziţia 
consumatorului final.  Măsurile 
respective, destinate să modifice 
elementele neesenţiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 35 alineatul (3).
Pentru a lua în considerare situaţia 
specifică a colectivităţilor, aceste norme 
pot prevedea anumite adaptări ale 
cerinţelor stabilite la articolul 13 alineatul 
(1) litera (e).”

Amendamentul 7
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3

Articolul 15 alineatul (2) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

(2) Atunci când este necesar, măsurile luate 
pentru a determina dacă un tip de produs 
alimentar intră sub incidenţa dispoziţiilor 
acestei secţiuni, destinate să modifice 
elementele neesenţiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 35 alineatul (4).

(2) Atunci când este necesar, măsurile luate 
pentru a determina dacă un tip de produs 
alimentar intră sub incidenţa dispoziţiilor 
acestei secţiuni, se adoptă în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 35 alineatul (3), 
întrucât acestea sunt destinate să modifice 
elementele neesenţiale ale prezentului 
regulament, completându-l.

Amendamentul 8
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3A (nou)

Articolul 17 alineatul (7) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

(3a) La articolul 17, alineatul (7) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(7) Comisia, după consultarea prealabilă 
a autorităţii, adoptă normele de aplicare a 
prezentului articol, inclusiv normele 
privind întocmirea şi prezentarea cererii.  
Măsurile respective, destinate să modifice 
elementele neesenţiale ale prezentului
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
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articolul 35 alineatul (3).”

Amendamentul 9
ARTICOLUL 1 PUNCTUL (1b) (nou)

Articolul 20 alineatul (8) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

(3b) La articolul 20, alineatul (8) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„(8) Comisia adoptă norme detaliate de 
aplicare a prezentului articol. Măsurile 
respective, destinate să modifice 
elementele neesenţiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 35 alineatul (3).”

Amendamentul 10
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 3C (nou)

Articolul 23 alineatul (5) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

(3c) La articolul 23, alineatul (5) se 
înlocuieşte cu următorul text:
„5. Comisia, după consultarea prealabilă 
a autorităţii, poate adopta normele de 
aplicare a prezentului articol, inclusiv 
normele privind întocmirea şi prezentarea 
cererii.  Măsurile respective, destinate să 
modifice elementele neesenţiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 35 alineatul (3).”

Amendamentul 11
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 4

Articolul 24 alineatul (4) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

(2) Măsurile luate pentru a fixa praguri 
adecvate, mai scăzute, în special în privinţa 
furajelor conţinând sau constând din OMG, 
sau pentru a lua în considerare evoluţiile 

(2) Măsurile luate pentru a fixa praguri 
adecvate, mai scăzute, în special în privinţa 
furajelor conţinând sau constând din OMG, 
sau pentru a lua în considerare evoluţiile 
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ştiinţei şi tehnologiei, care sunt destinate 
modificării elementelor neesenţiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, se adoptă în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 35 alineatul (4).

ştiinţei şi tehnologiei se adoptă în 
conformitate cu procedura de reglementare 
cu control menţionată la articolul 35 
alineatul (3), întrucât sunt destinate 
modificării elementelor neesenţiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia.

Amendamentul 12
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 1A (nou)

Articolul 26 (Regulamentul (CE) nr. 1829/2003)

(4a) Articolul 26 se înlocuieşte cu 
următorul text:
„Comisia poate adopta norme detaliate de 
aplicare a acestei secţiuni, printre altele 
cu privire la măsurile necesare pentru ca 
operatorii să îndeplinească cerinţele 
privind etichetarea. Măsurile respective, 
destinate să modifice elementele 
neesenţiale ale prezentului regulament 
prin completarea acestuia, se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 35 alineatul (3).”

Amendamentul 13
ARTICOLUL 1 PUNCTUL 6

Articolul 35 alineatul (3) [Regulamentul (CE) nr. 1829/2003]

(6) La articolul 35, alineatele (3) şi (4) se 
înlocuiesc cu următorul text:

(6) La articolul 35, alineatul (3) se 
înlocuieşte cu următorul text:

„(3) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile 
articolului 8. 

„(3) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) şi articolul 7 din Decizia 
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile 
articolului 8. 

(4) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5a 
alineatele (1)-(4) şi alineatul (5) litera (b) 
şi articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, 
având în vedere dispoziţiile articolului 8. 
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Perioadele prevăzute la articolul 5a 
alineatul (3) litera (c) şi alineatul (4) 
literele (b) şi (e) din Decizia 1999/468/CE 
se stabilesc la două luni, o lună şi 
respectiv două luni.


