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EXPUNERE DE MOTIVE
1.

CONTEXTUL PROPUNERII

Ca urmare a propunerii de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de
adaptare la articolul 290 din TFUE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea
procedurii de reglementare cu control (PRC) [COM(2013) 451) și a propunerii de Regulament
al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolul 290 din TFUE a unei serii
de acte juridice în domeniul justiției care prevăd utilizarea PRC [COM(2013) 452], prezenta
propunere reglementează alinierea restului de acte de bază care fac trimitere la PRC.
Comisia a efectuat o examinare atentă a tuturor instrumentelor legislative care conțin în
continuare trimiteri la PRC pentru a analiza dacă măsurile privind PRC îndeplinesc criteriile din
TFUE. Analiza a arătat că unele măsuri nu intră în domeniul de aplicare al articolului 290 din
TFUE. În cazurile în care măsurile respective îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 291 din
TFUE, se propune, prin urmare, împuternicirea Comisiei să adopte acte de punere în aplicare. În
câteva cazuri în care competențele acordate Comisiei nu sunt în conformitate cu tratatul, se
propune ca dispozițiile în cauză să fie eliminate.
2.

METODA DE ADAPTARE

Abordarea urmată în prezenta propunere este similară cu cea urmată în propunerile precedente
[COM(2013) 451] și COM(2013) 452]. În consecință, prezentul regulament-cadru stipulează
că, în cazul în care actele juridice enumerate în anexa I prevăd utilizarea articolului 5a din
Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind
exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei1 („Decizia privind procedura
comitetelor”), Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în timp ce pentru actele
juridice care prevăd utilizarea articolului 5a din Decizia privind procedura comitetelor, care
sunt enumerate în anexa II, Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare.
În cazurile în care o dispoziție conține o listă de abilitări care, în lumina criteriilor prevăzute
la articolele 290 și 291 din TFUE, sunt de natură diferită (unele abilitări se referă la
competențe delegate, iar altele, la competențe de punere în aplicare), se propune ca abilitarea
să fie împărțită.
În cazul măsurilor enumerate în anexa I, propunerea adaptează procedura de urgență în
conformitate cu articolul 5a alineatul (6) din Decizia privind procedura comitetelor la
procedura de urgență pentru actele delegate (articolul 3 din propunere).
Pentru măsurile enumerate în anexa II, propunerea adaptează procedura de urgență în
conformitate cu articolul 5a alineatul (6) din Decizia privind procedura comitetelor la
procedura pentru actele de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată în conformitate cu
articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/20112 („Regulamentul privind procedura
comitetelor”) [articolul 4 alineatul (2) din propunere].
Adaptarea la regimul actelor delegate și la regimul actelor de punere în aplicare nu va avea
incidență asupra procedurilor în curs în cadrul cărora un comitet a emis deja un aviz în
conformitate cu dispozițiile Deciziei privind procedura comitetelor.
Actele de bază adaptate la regimul actelor delegate sunt enumerate în anexa I la prezenta
propunere. Actele de bază adaptate la regimul actelor de punere în aplicare sunt enumerate în
1
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JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de
stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al
exercitării competențelor de executare de către Comisie, JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
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anexa II la prezenta propunere. Anexa III conține modificări la actele de bază ale căror
dispoziții se elimină. Listele sunt organizate în funcție de domeniile de politică și în ordinea
cronologică a adoptării instrumentelor respective.
3.

LISTA ACTELOR DE BAZĂ CARE FAC OBIECTUL UNEI REVIZUIRI
SEPARATE

Instrumentele enumerate mai jos care fac trimitere la PRC și pentru care se are în vedere o
revizuire substanțială separată nu sunt incluse nici în prezenta propunere, nici în cele două
propuneri de aliniere precedente. Alinierea acestora va face parte din revizuirile preconizate
următoare.
Domeniu
AGRI

ESTAT

ESTAT

ESTAT

HOME

MARKT

OLAF

SANCO

RO

Instrument

Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European și al
Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea,
etichetarea și protecția indicațiilor geografice ale băuturilor spirtoase și de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului
Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului din 6 mai 2009 privind statisticile comunitare privind comerțul
exterior cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al
Consiliului
Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al
Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerțului
cu mărfuri între statele membre și de abrogare a Regulamentului (CEE)
nr. 3330/91 al Consiliului
Regulamentul (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului
din 16 decembrie 2002 privind statisticile din transportul feroviar
Regulamentul (CE) nr. 810/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului din 13 iulie 2009 privind instituirea unui Cod comunitar de vize
Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
13 noiembrie 2007 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de
modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE și 2006/48/CE
și de abrogare a Directivei 97/5/CE
Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind
asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și
cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării
corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol
Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al
Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile
reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de
origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei
91/414/CEE
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Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la produsele
medicamentoase veterinare
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Propunere de
REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
de adaptare la articolele 290 și 291 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 43
alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62, articolul 100 alineatul (2), articolul 114,
articolul 168 alineatul (4) litera (a), articolul 168 alineatul (4) litera (b), articolul 172,
articolul 192 alineatul (1), articolul 207, articolul 214 alineatul (3) 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 European3,
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor4,
hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,
întrucât:
(1)

Tratatul de la Lisabona a introdus o distincție între competențele delegate Comisiei de
a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general, care
completează sau modifică anumite elemente neesențiale ale unui act legislativ (acte
delegate), și competențele conferite Comisiei de a adopta condiții unitare de punere în
aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale Uniunii (acte de punere în
aplicare).

(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 Consiliului5.

(3)

Este necesară adaptarea la articolul 290 din TFUE a unei serii de acte juridice aflate
deja în vigoare, care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control și care
îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 290 alineatul (1) din TFUE.

(4)

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. În momentul pregătirii și elaborării
actelor delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și
adecvată a documentelor pertinente către Parlamentul European și Consiliu.
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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.
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(5)

Este necesară adaptarea la articolul 291 din TFUE a unei serii de acte juridice aflate
deja în vigoare, care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control și care
îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 291 alineatul (2) din TFUE.

(6)

Atunci când îi sunt conferite competențe de punere în aplicare Comisiei, aceste
competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.
182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului.6

(7)

Ca o consecință a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, este necesar, de
asemenea, să se modifice o serie de acte legislative aflate deja în vigoare care prevăd
utilizarea procedurii de reglementare cu control prin eliminarea anumitor măsuri vizate
de această procedură.

(8)

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.

(9)

Având în vedere faptul că adaptările și modificările care urmează să fie făcute prin
prezentul regulament vizează numai procedurile, nu este necesară transpunerea
acestora de către statele membre în cazul directivelor.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
1. În cazul în care dispozițiile enumerate în anexa I la prezentul regulament prevăd utilizarea
procedurii de reglementare cu control menționate 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 dispozițiile enumerate în anexa I prevăd utilizarea procedurii de urgență
menționate 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 Comisiei pe o perioadă de timp
nedeterminată.
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.
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Regulamentul (UE) nr. 182/2011 din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale
privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de
către Comisie, JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
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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.
6. În cazul în care dispozițiile enumerate în anexa I 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 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 de a se opune de către Parlamentul European sau de
către Consiliu.
Articolul 4
1. În cazul în care dispozițiile enumerate în anexa II prevăd utilizarea procedurii de
reglementare cu control menționate la articolul 5a alineatele (1)-(5) din Decizia 1999/468/CE,
Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura
de examinare prevăzută la articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
2. În cazul în care dispozițiile enumerate în anexa II prevăd utilizarea procedurii de urgență
menționate la articolul 5a alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE, Comisia este împuternicită
să adopte acte de punere în aplicare cu aplicabilitate imediată în conformitate cu articolul 8
coroborat cu articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
Articolul 5
Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamentul (CE)
nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, Directiva 97/70/CE a Consiliului,
Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, Directiva
2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului și Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al
Consiliului se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.
Articolul 6
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.
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Articolul 7
Prezentul regulamentul 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 Bruxelles,

Pentru Parlamentul European,
Președintele
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Pentru Consiliu,
Președintele
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ANEXA I
Dispoziții ale actelor 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 delegate7
A. REțELE DE COMUNICARE, CONțINUT șI TEHNOLOGIE
1.

Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din
22 aprilie 2002 privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 „.eu”
Articolul 3 alineatul (1) litera (a)**
Articolul 5 alineatul (1)
Articolul 5 alineatul (2)

2.

Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002
privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile
electronice de comunicații (directiva privind serviciul universal)
Articolul 35

3.

Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002
privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații
electronice (Directivă-cadru)
Articolul 13a alineatul (4)

B. POLITICI CLIMATICE
4.

Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect
de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de seră până în 2020
Articolul 3 alineatul (6)
Articolul 11 alineatul (3)

5.

Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003
de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de
seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului
Articolul 3d alineatul (3)
Articolul 3f alineatul (9)
Articolul 10 alineatul (4)
Articolul 10a alineatul (1)
Articolul 10a alineatul (7)
Articolul 10a alineatul (8)
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Cu titlu informativ, dispozițiile care fac trimitere la termenul-limită redus prevăzut la articolul 2
alineatul (6) sunt indicate în prezenta anexă cu simbolul *, dispozițiile care fac trimitere la procedura de
urgență prevăzută la articolul 3 sunt indicate cu simbolul **, iar dispozițiile 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 ***.

9

RO

Articolul 10a alineatul (13)
Articolul 11a alineatul (9)
Articolul 11b alineatul (7)
Articolul 14 alineatul (1)
Articolul 15 al cincilea paragraf
Articolul 19 alineatul (3)
Articolul 22
Articolul 24 alineatul (1) litera (b)
Articolul 24 alineatul (3)
Articolul 24 a alineatul (1)
Articolul 24 a alineatul (2)
Articolul 25 alineatul (2)
Articolul 25 a alineatul (1)
Anexa IV partea A
C. ENERGIE
6.

Directiva 2008/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008
privind o procedură comunitară de ameliorare a transparenței prețurilor la gaz și
energie electrică aplicate utilizatorilor finali din industrie (reformare)
Articolul 6

D. ÎNTREPRINDERI șI INDUSTRIE
7.

Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din
20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește
emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare
comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la
repararea și întreținerea vehiculelor
Articolul 5 alineatul (3)
Articolul 8
Articolul 14 alineatul (2)
Articolul 14 alineatul (3)

8.

Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006
privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare)
Articolul 8 alineatul (1) litera (a)

E. MEDIU
9.

Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din
25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică
Articolul 6 alineatul (7)
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Articolul 8 alineatul (2)
Articolul 15
10.

Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din
25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem
comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale
Comisiei
Articolul 17 alineatul (3)
Articolul 48 alineatul (2)

F. STATISTICĂ
11.

Regulamentul (CE) nr. 453/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din
23 aprilie 2008 referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante
în Comunitate
Articolul 2 alineatul (1)
Articolul 3 alineatul (1)
Articolul 7 alineatul (1)
Articolul 7 alineatul (3)

12.

Regulamentul (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din
20 februarie 2008 de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale
întreprinderilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului
Articolul 3 alineatul (6)
Articolul 5 alineatul (2)
Articolul 6 alineatul (3) în ceea ce privește adoptarea „măsurilor privind standardele
comune de calitate” coroborat cu articolul 15 alineatul (1) litera (c) în ceea ce
privește adoptarea unor „standarde de calitate comune”
Articolul 8 alineatul (3)
Articolul 15 alineatul (1)

13.

Regulamentul (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din
20 iunie 2007 privind statisticile comunitare legate de structura și activitatea filialelor
străine
Articolul 5 alineatul (4)
Articolul 6 alineatul (3) în ceea ce privește adoptarea „standardelor comune de
calitate” coroborat cu articolul 9 alineatul (2) litera (a)
Articolul 9 alineatul (2) litera (b)
Articolul 9 alineatul (2) litera (c) în ceea ce privește definirea „standardelor de
calitate comune adecvate”

14.

RO

Regulamentul (CE) nr. 1445/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din
11 decembrie 2007 de stabilire a unor norme comune pentru furnizarea de informații
de bază privind paritățile puterii de cumpărare și pentru calculul și diseminarea
acestora
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Articolul 7 alineatul (4) în ceea ce privește adoptarea „criteriilor comune de control
al calității” coroborat cu articolul 12 alineatul (3) litera (c) în ceea ce privește
definirea „criteriilor privind calitatea”
Articolul 12 alineatul (3)
15.

Regulamentul (CE) nr. 1552/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din
7 septembrie 2005 privind statisticile referitoare la formarea profesională în
întreprinderi
Articolul 5 alineatul (2)
Articolul 7 alineatul (3)
Articolul 8 alineatul (2)
Articolul 9 alineatul (4) în ceea ce privește adoptarea unor „cerințe de calitate și a
tuturor măsurilor necesare evaluării și îmbunătățirii calității”
Articolul 10 alineatul (2)
Articolul 13

16.

Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din
12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului
internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe
Articolul 4 alineatul (3) în ceea ce privește adoptarea unor „standarde de calitate
comune”
Articolul 10

17.

Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din
16 iunie 2003 privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de
viață (EU-SILC)
Articolul 6 alineatul (2)
Articolul 15 alineatul (5) coroborat cu articolul 15 alineatul (2) litera (a) în ceea ce
privește „definirea listei variabilelor țintă primare care urmează să fie incluse în
fiecare domeniu pentru componenta transversală și a listei variabilelor țintă care
urmează să fie incluse în componenta longitudinală, inclusiv specificarea codurilor
variabilelor”
Articolul 15 alineatul (5) coroborat cu articolul 15 alineatul (2) litera (c)
Articolul 15 alineatul (5) coroborat cu articolul 15 alineatul (2) litera (e)
Articolul 15 alineatul (5) coroborat cu articolul 15 alineatul (2) litera (f)

18.

Regulamentul (CE) nr. 450/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din
27 februarie 2003 privind indicele costului forței de muncă
Articolul 2 alineatul (4)
Articolul 3 alineatul (2)
Articolul 4 alineatul (1)
Articolul 4 alineatul (2)
Articolul 8 alineatul (1)
Articolul 11 litera (a)

RO
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RO

Articolul 11 litera (b)
Articolul 11 litera (d)
Articolul 11 litera (e)
Articolul 11 litera (f) în ceea ce privește adoptarea unor „criterii de calitate separate
pentru datele curente și retrospective transmise”
Articolul 11 litera (i)
Anexă punctul 3
19.

Regulamentul (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din
27 februarie 2003 privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de
pasageri, mărfuri și poștă
Articolul 5
Articolul 7 alineatul (2)
Articolul 10 alineatul (2)

20.

Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din
25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind deșeurile
Articolul 1 alineatul (5)
Articolul 3 alineatul (1)
Articolul 4 alineatul (3)
Articolul 5 alineatul (4)
Articolul 6 alineatul (2) litera (a)
Articolul 6 alineatul (2) litera (b)
Articolul 6 alineatul (2) litera (c) în ceea ce privește „definirea criteriilor
corespunzătoare de evaluare a calității”
Articolul 6 alineatul (2) litera (d)
Articolul 8 alineatul (3)
Anexa I secțiunea 7 punctul 1
Anexa II secțiunea 7 punctul 1

G. PIAțA INTERNĂ șI SERVICII
21.

Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea
prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a
Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE
Articolul 14 alineatul (1)

22.

RO

Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009
privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de
furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile
contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor
2004/17/CE și 2004/18/CE
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RO

Articolul 68 alineatul (1)***
Articolul 69 alineatul (2)***
H. MOBILITATE șI TRANSPORTURI
23.

Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din
23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de
inspecție și control al navelor
Articolul 13
Articolul 14 alineatul (1)
Articolul 14 alineatul (2)

24.

Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009
privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (Reformare)
Articolul 10 alineatul (3)

25.

Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare
Articolul 10 alineatul (2)**

26.

Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
27 noiembrie 2000 privind instalațiile portuare de preluare a deșeurilor provenite din
exploatarea navelor și a reziduurilor de încărcătură
Articolul 15

27.

Directiva 97/70/CE a Consiliului din 11 decembrie 1997 de instituire a unui regim
armonizat de siguranță pentru navele de pescuit cu lungimea de 24 metri sau mai
mare
Articolul 8 litera (b)

I. SĂNĂTATE șI CONSUMATORI
28.

Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din
30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice
Articolul 2 alineatul (3)
Articolul 13 alineatul (8)
Articolul 14 alineatul (2)
Articolul 15 alineatul (1)
Articolul 15 alineatul (2)**
Articolul 16 alineatul (8)
Articolul 16 alineatul (9)**
Articolul 20 alineatul (2)
Articolul 31 alineatul (1)**
Articolul 31 alineatul (2)
Articolul 31 alineatul (3)

RO
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RO

29.

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din
21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de
abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului
Articolul 8 alineatul (4) ultima teză coroborat cu articolul 78 alineatul (1) litera (b)
Articolul 25 alineatul (3) coroborat cu articolul 78 alineatul (1) litera (e)
Articolul 26 coroborat cu articolul 78 alineatul (1) litera (f)
Articolul 27 alineatul (2) coroborat cu articolul 78 alineatul (1) litera (h)
Articolul 29 alineatul (6) primul paragraf a doua teză coroborat cu articolul 78
alineatul (1) litera (c)
Articolul 30 alineatul (3) coroborat cu articolul 78 alineatul (1) litera (i)
Articolul 52 alineatul (4) ultimul paragraf coroborat cu articolul 78 alineatul (1)
litera (j)
Articolul 54 alineatul (5) coroborat cu articolul 78 alineatul (1) litera (k)
Articolul 58 alineatul (2) coroborat cu articolul 78 alineatul (1) litera (l)
Articolul 65 alineatul (1) coroborat cu articolul 78 alineatul (1) litera (m)
Articolul 68 al treilea paragraf coroborat cu articolul 78 alineatul (1) litera (n)
Articolul 78 alineatul (1) litera (a)
Anexa II punctul 3.6.5

30.

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din
21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine
animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002
Articolul 5 alineatul (1)**
Articolul 5 alineatul (2)*
Articolul 6 alineatul (1)
Articolul 6 alineatul (2)*
Articolul 7 alineatul (4)
Articolul 11 alineatul (2)
Articolul 15 alineatul (1)
Articolul 17 alineatul (2)
Articolul 18 alineatul (3)
Articolul 19 alineatul (4)
Articolul 20 alineatul (11)
Articolul 21 alineatul (6)
Articolul 27
Articolul 31 alineatul (2)

RO
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RO

Articolul 32 alineatul (3)
Articolul 40 litera (a)
Articolul 40 litera (b)
Articolul 40 litera (f)
Articolul 42 alineatul (2) litera (a)
Articolul 42 alineatul (2) litera (b)
Articolul 42 alineatul (2) litera (c)
Articolul 43 alineatul (3)
Articolul 48 alineatul (7) litera (a)
Articolul 48 alineatul (7) litera (b)
Articolul 48 alineatul (7) litera (d)
Articolul 48 alineatul (8)
31.

Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din
13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de
abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei,
a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE și 96/25/CE ale
Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei
Articolul 6 alineatul (2)**
Articolul 17 alineatul (4)
Articolul 20 alineatul (2)
Articolul 27 alineatul (1)
Articolul 32 alineatul (4)

32.

Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din
6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de
reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a
Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a
Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului
Articolul 13 alineatul (2)
Articolul 19 alineatul (3)
Articolul 24 alineatul (4)

33.

Regulamentul (CE) nr. 1334/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din
16 decembrie 2008 privind aromele și anumite ingrediente alimentare cu proprietăți
aromatizante destinate utilizării în și pe produsele alimentare și de modificare a
Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului, a Regulamentelor (CE)
nr. 2232/96 și (CE) nr. 110/2008 și a Directivei 2000/13/CE
Articolul 8 alineatul (2)**
Articolul 22**
Articolul 25 alineatul (3)

RO
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RO

34.

Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din
16 decembrie 2008 privind aditivii alimentari
Articolul 9 alineatul (2)
Articolul 24 alineatul (3)*
Articolul 30 alineatul (1)*
Articolul 30 alineatul (2)*
Articolul 30 alineatul (3)*
Articolul 30 alineatul (5)
Articolul 31*

35.

Regulamentul (CE) nr. 1332/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din
16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare și de modificare a Directivei
83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului, a
Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului și a Regulamentului
(CE) nr. 258/97
Articolul 17 alineatul (5)

36.

Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din
16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii
alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare
Articolul 7 alineatul (4)
Articolul 7 alineatul (5)*
Articolul 7 alineatul (6)**

37.

Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din
20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite
substanțe de alt tip în produsele alimentare
Articolul 3 alineatul (3)**
Articolul 4 al doilea paragraf
Articolul 5 alineatul (1)
Articolul 6 alineatul (6)
Articolul 7 alineatul (1)
Articolul 8 alineatul (2)
Articolul 8 alineatul (5)**

38.

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din
20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe
produsele alimentare
Articolul 1 alineatul (2)
Articolul 1 alineatul (4)
Articolul 3 litera (d)
Articolul 4 alineatul (1) primul paragraf
Articolul 4 alineatul (1) al șaselea paragraf

RO
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RO

Articolul 4 alineatul (5)
Articolul 8 alineatul (2)
Articolul 28 alineatul (4) litera (b)
39.

Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004
privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru donarea, obținerea,
controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și a celulelor
umane
Articolul 8 alineatul (5)
Articolul 28**

40.

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din
22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic
Articolul 12 alineatul (4)
Articolul 14 alineatul (1) a treia liniuță
Articolul 24 alineatul (4)
Articolul 32 al șaselea paragraf
Articolul 47 alineatul (3)

41.

Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003
privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru recolectarea, controlul,
prelucrarea, stocarea și distribuirea sângelui uman și a componentelor sanguine și de
modificare a Directivei 2001/83/CE
Articolul 29 primul paragraf**
Articolul 29 al doilea paragraf litera (a)
Articolul 29 al doilea paragraf litera (b)**
Articolul 29 al doilea paragraf litera (c)**
Articolul 29 al doilea paragraf litera (d)**
Articolul 29 al doilea paragraf litera (e)**
Articolul 29 al doilea paragraf litera (f)**
Articolul 29 al doilea paragraf litera (g)**
Articolul 29 al doilea paragraf litera (h)

42.

Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002
referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare
Articolul 4 alineatul (2)
Articolul 4 alineatul (5)**
Articolul 5 alineatul (4) în ceea ce privește adoptarea „cantităților minime de
vitamine și minerale”

43.

Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002
privind substanțele nedorite din furaje
Articolul 7 alineatul (2)**

RO
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RO

Articolul 8 alineatul (1)**
Articolul 8 alineatul (2) a doua liniuță
ANEXA II
Dispoziții ale actelor 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 de punere în aplicare8
A. REțELE DE COMUNICARE, CONțINUT șI TEHNOLOGIE
1.

Decizia nr. 626/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 2008
privind selectarea și autorizarea sistemelor care furnizează servicii mobile de
comunicații prin satelit (MSS)
Articolul 9 alineatul (3)*

2.

Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002
privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile
electronice de comunicații (directiva privind serviciul universal)
Articolul 26 alineatul (7)
Articolul 27 a alineatul (5)

3.

Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002
privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații
electronice (Directivă-cadru)
Articolul 9b alineatul (3)
Articolul 10 alineatul (4)
Articolul 15 alineatul (4)
Articolul 17 alineatul (6) litera (a)
Articolul 19 alineatul (4)

B. POLITICI CLIMATICE
4.

Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect
de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de seră până în 2020
Articolul 3 alineatul (2)

5.

Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de
gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a
Consiliului
Articolul 11 a alineatul (8)
Articolul 16 alineatul (12)

8

RO

În scop informativ, dispozițiile care fac trimitere la procedura de urgență în temeiul articolului 8 din
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 sunt indicate în prezenta anexă cu simbolul **.
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RO

C. ÎNTREPRINDERI șI INDUSTRIE
6.

Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006
privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare)
Articolul 8 alineatul (1) litera (b) coroborat cu articolul 9 alineatul (3)

D. MEDIU
7.

Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din
25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizațiilor la un sistem
comunitar de management de mediu și audit (EMAS) și de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 761/2001 și a Deciziilor 2001/681/CE și 2006/193/CE ale
Comisiei
Articolul 46 alineatul (6)

E. STATISTICĂ
8.

Regulamentul (CE) nr. 453/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din
23 aprilie 2008 referitor la statisticile trimestriale privind locurile de muncă vacante
în Comunitate
Articolul 5 alineatul (1)

9.

Regulamentul (CE) nr. 177/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din
20 februarie 2008 de stabilire a unui cadru comun pentru registrele de uz statistic ale
întreprinderilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2186/93 al Consiliului
Articolul 6 alineatul (3) în ceea ce privește adoptarea „conținutului și frecvenței
rapoartelor de calitate” coroborat cu articolul 15 alineatul (1) litera (c) în ceea ce
privește adoptarea „conținutului și a periodicității rapoartelor de calitate”

10.

Regulamentul (CE) nr. 716/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din
20 iunie 2007 privind statisticile comunitare legate de structura și activitatea filialelor
străine
Articolul 6 alineatul (3) în ceea ce privește adoptarea „conținutului și a periodicității
rapoartelor de calitate” coroborat cu articolul 9 alineatul (2) litera (c) în ceea ce
privește definirea „conținutului și periodicității rapoartelor de calitate”

11.

Regulamentul (CE) nr. 1445/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din
11 decembrie 2007 de stabilire a unor norme comune pentru furnizarea de informații
de bază privind paritățile puterii de cumpărare și pentru calculul și diseminarea
acestora
Articolul 7 alineatul (4) în ceea ce privește adoptarea „structurii rapoartelor privind
calitatea” coroborat cu articolul 12 alineatul (3) litera (c) în ceea ce privește definirea
„structurii rapoartelor referitoare la calitate”

12.

Regulamentul (CE) nr. 1552/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din
7 septembrie 2005 privind statisticile referitoare la formarea profesională în
întreprinderi
Articolul 9 alineatul (4) în ceea ce privește adoptarea „structurii rapoartelor de
calitate”

RO
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RO

13.

Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din
12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului
internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe
Articolul 4 alineatul (3) în ceea ce privește adoptarea „conținutului și a periodicității
rapoartelor de calitate”

14.

Regulamentul (CE) nr. 1177/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din
16 iunie 2003 privind statisticile comunitare referitoare la venit și la condițiile de
viață (EU-SILC)
Articolul 8 alineatul (3)
Articolul 15 alineatul (5) coroborat cu articolul 15 alineatul (2) litera (a) în ceea ce
privește definirea „formatului tehnic de transmitere la Eurostat”
Articolul 15 alineatul (5) coroborat cu articolul 15 alineatul (2) litera (b)
Articolul 15 alineatul (5) coroborat cu articolul 15 alineatul (2) litera (d)

15.

Regulamentul (CE) nr. 450/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din
27 februarie 2003 privind indicele costului forței de muncă
Articolul 8 alineatul (2) coroborat cu articolul 11 litera (f) în ceea ce privește
adoptarea „conținutului rapoartelor privind calitatea”

16.

Regulamentul (CE) nr. 2150/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din
25 noiembrie 2002 referitor la statisticile privind deșeurile
Articolul 6 alineatul (2) litera (c) în ceea ce privește adoptarea „conținutului
rapoartelor de calitate”

F. PIAțA INTERNĂ șI SERVICII
17.

Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfășurarea și supravegherea
prudențială a activității instituțiilor emitente de monedă electronică, de modificare a
Directivelor 2005/60/CE și 2006/48/CE și de abrogare a Directivei 2000/46/CE
Articolul 14 alineatul (2)

G. MOBILITATE șI TRANSPORTURI
18.

Regulamentul (CE) nr. 725/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din
31 martie 2004 privind consolidarea securității navelor și a instalațiilor portuare
Articolul 10 alineatul (3)**

19.

Directiva 97/70/CE a Consiliului din 11 decembrie 1997 de instituire a unui regim
armonizat de siguranță pentru navele de pescuit cu lungimea de 24 metri sau mai
mare
Articolul 8 litera (a) prima liniuță

H. SĂNĂTATE șI CONSUMATORI
20.

Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din
30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice
Articolul 18 alineatul (2)

RO
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RO

21.

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21
octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare
a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului
Articolul 17 al doilea paragraf coroborat cu articolul 78 alineatul (1) litera (d)
Articolul 29 alineatul (4) coroborat cu articolul 78 alineatul (1) litera (g)

22.

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din
21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine
animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare
a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002
Articolul 40 litera (c)
Articolul 40 litera (d)
Articolul 40 litera (e)
Articolul 41 alineatul (1)
Articolul 41 alineatul (3)
Articolul 42 alineatul (2) litera (d)
Articolul 45 alineatul (4)
Articolul 48 alineatul (7) litera (c)

23.

Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din
13 iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de
abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei,
a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE și 96/25/CE ale
Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei
Articolul 7 alineatul (2)
Articolul 10 alineatul (5)*
Articolul 26 alineatul (3)

24.

Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din
6 mai 2009 de stabilire a procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor de
reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, de
abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2377/90 al Consiliului și de modificare a
Directivei 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a
Regulamentului (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European și al Consiliului
Articolul 18**

25.

Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din
20 decembrie 2006 privind adaosul de vitamine și minerale, precum și de anumite
substanțe de alt tip în produsele alimentare
Articolul 6 alineatul (1)
Articolul 6 alineatul (2)

26.

RO

Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din
20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe
produsele alimentare
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RO

Articolul 13 alineatul (3)
Articolul 13 alineatul (4)
Articolul 17 alineatul (3) primul paragraf
Articolul 17 alineatul (3) al doilea paragraf litera (b)
Articolul 18 alineatul (5) primul paragraf
Articolul 18 alineatul (5) al doilea paragraf litera (b)
Articolul 28 alineatul (6) litera (a) punctul (ii)
27.

Directiva 2004/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004
privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru donarea, obținerea,
controlul, prelucrarea, conservarea, stocarea și distribuirea țesuturilor și a celulelor
umane
Articolul 8 alineatul (6)
Articolul 9 alineatul (4)

28.

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din
22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic
Articolul 3 alineatul (2)
Articolul 14 alineatul (1) prima liniuță
Articolul 14 alineatul (1) a doua liniuță
Articolul 15 alineatul (2)
Articolul 26 alineatul (1)

29.

Directiva 2002/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003
privind stabilirea standardelor de calitate și securitate pentru recolectarea, controlul,
prelucrarea, stocarea și distribuirea sângelui uman și a componentelor sanguine și de
modificare a Directivei 2001/83/CE
Articolul 29 al doilea paragraf litera (i)

30.

Directiva 2002/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 10 iunie 2002
referitoare la apropierea legislațiilor statelor membre privind suplimentele alimentare
Articolul 5 alineatul (4) în ceea ce privește adoptarea „cantităților maxime de
vitamine și minerale”

RO
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RO

ANEXA III
Modificări aduse Regulamentului (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al
Consiliului, Regulamentului (CE) nr. 1221/2009 al Parlamentului European și al
Consiliului, Directivei 97/70/CE a Consiliului, Regulamentului (CE) nr. 1333/2008 al
Parlamentului European și al Consiliului, Directivei 2002/46/CE a Parlamentului
European și a Consiliului și Regulamentului (CE) nr. 1257/96 al Consiliului
A. MEDIU
1) La articolul 6 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 66/2010, se elimină al
doilea paragraf.
2) Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 se modifică după cum urmează:
(a) la articolul 16, se elimină alineatul (4);
(b) la articolul 30, se elimină alineatul (6).
B. MOBILITATE șI TRANSPORTURI
3) La articolul 8 litera (a) din Directiva 97/70/CE, se elimină a doua liniuță.
C. SĂNĂTATE șI CONSUMATORI
4) La articolul 23 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 1333/2008, se elimină a
doua teză.
5) La articolul 12 din Directiva 2002/46/CE, se elimină alineatul (3).
D. AJUTOR UMANITAR
6) La articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1257/96, se elimină alineatul (1).

RO
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RO

