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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 poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și 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 poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția 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 evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine.
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.



PR\721907RO.doc 3/8 PE405.940v01-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5

EXPUNERE DE MOTIVE.....................................................................................................8



PE405.940v01-00 4/8 PR\721907RO.doc

RO



PR\721907RO.doc 5/8 PE405.940v01-00

RO

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind modificarea Regulamentului (CE) nr. 999/2001 în ceea ce privește competențele 
de executare conferite Comisiei 
(COM(2008)0053 – C6-0054/2008 – 2008/0030(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0053),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 154 alineatul (4) litera (b) din 
Tratatul CE, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-
0054/2008),

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară 
(A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

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

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 999/2001
Articolul 9 – alineatul (3)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. Articolul 9 alineatul (3) se modifică 
după cum urmează:
„(3) Având în vedere criteriile stabilite 
la punctul 5 din anexa V, dispozițiile 
alineatelor (1) și (2) nu se aplică 
rumegătoarelor care au fost supuse 
testului alternativ recunoscut de către 
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Comisie, acolo unde rezultatele testului 
au fost negative.

Măsurile destinate să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
articolul 24 alineatul (3).”

Or. en

Justificare

This measure should be aligned to the regulatory procedure with scrutiny, like the rapid tests 
under Article 5(3) and the alternative tests under Article 8(2).

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 999/2001
Articolul 13 – alineatul 1 – paragraful 3

Text propus de Comisie Amendament

1b. Articolul 13 alineatul (1) paragraful 3 
se modifică după cum urmează: 
„Prin derogare de la dispozițiile 
prezentului alineat, statele membre pot 
aplica alte măsuri care să ofere un nivel 
echivalent de protecție dacă măsurile 
respective au fost aprobate în 
conformitate cu procedura prevăzută în 
articolul 24 alineatul (2), pe baza 
criteriilor adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 24 alineatul (3).

Or. en

Justificare

The assessment whether the level of protection is equivalent should be based on criteria 
adopted under the regulatory procedure with scrutiny.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – punctul 5 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 999/2001
Articolul 23a – litera a

Text propus de Comisie Amendament

(a) aprobarea analizelor rapide menționate 
la articolul 5 alineatul (3) al treilea 
paragraf, articolul 6 alineatul (1) și
articolul 8 alineatul (2),”

(a) aprobarea analizelor rapide menționate 
la articolul 5 alineatul (3) al treilea 
paragraf, articolul 6 alineatul (1), articolul 
8 alineatul (2) și articolul 9 alineatul (3),

Or. en

Justificare

Also Article 9.3 refers to these tests.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Transmissible spongiform encephalopathy (TSE) is a serious threat to our health; this deadly 
infectious disease spreads by a specific protein, which can be found in infected meat. It results 
deterioration of the human brain. We decreased this epidemic, thanks to strict European 
legislation. In this report, your Rapporteur supplements the great work of the previous 
Rapporteur adding new elements to be regulated with regulatory procedure with scrutiny.
The Commission's proposal leads to the right direction, but it should be amended. We have to 
be extremely cautious to ensure that the regulatory procedure with scrutiny does not slow 
down the measures against TSE. We also have to avoid the creation of loopholes in legislation 
when giving exceptions to Member States. The role of the European Parliament is very 
important in this process as its work and documents are transparent. After the well known 
scandals concerning TSE cases, the European public rightly needs and deserves this 
transparency.
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