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RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU 

privind exercitarea delegării conferite Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 

1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unui sistem de 

identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a 

produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 

al Consiliului 

1. Introducere și temei juridic 

Articolul 22b alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1760/2000 al Parlamentului 

European și al Consiliului1 (denumit în continuare „Regulamentul privind identificarea 

bovinelor”) prevede obligația Comisiei de a prezenta Parlamentului European și 

Consiliului un raport privind exercitarea delegării conferite Comisiei prin regulamentul 

respectiv. Raportul trebuie întocmit cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea 

perioadei de cinci ani a delegării, care a început la 17 iulie 2014. Delegarea de 

competențe se prelungește tacit cu perioade identice, cu excepția cazului în care 

Parlamentul European sau Consiliul se opune unor astfel de prelungiri cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei perioade. 

2. Exercitarea delegării 

Articolul 22b alineatul (2) din Regulamentul privind identificarea bovinelor se aplică 

competenței de a adopta acte delegate conferite Comisiei prin articolul 4 alineatele (1), 

(3) și (5), articolul 4a alineatul (2), articolul 5, articolul 6 alineatul (2), articolul 7 

alineatele (1), (2) și (6), articolul 13 alineatul (6), articolul 14 și articolul 15a din 

regulamentul respectiv. 

Mai exact: 

(a) Articolul 4 alineatul (1) din regulamentul privind identificarea bovinelor 

împuternicește Comisia să adauge mijloacele de identificare la lista prevăzută în 

anexa I, asigurând în același timp operabilitatea acestora, cu scopul de a asigura 

adaptarea la progresul tehnic a mijloacelor de identificare. În acest sens, în prezent 

nu s-a raportat nicio evoluție tehnologică privind noile mijloace de identificare a 

bovinelor. Prin urmare, este necesar să se raporteze progrese tehnice suplimentare 

înainte de a continua cu pregătirea unui act delegat în legătură cu noile mijloace 

de identificare a bovinelor; 

(b) Articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul privind identificarea bovinelor 

împuternicește Comisia să adopte cerințele pentru mijloacele de identificare 

prevăzute în anexa I, precum și măsurile tranzitorii necesare pentru introducerea 

unui anumit mijloc de identificare. Pe baza actului predecesor acestei 

împuterniciri, fostul articol 10 litera (a), Comisia a adoptat cerințele pentru 

crotaliile convenționale prin Regulamentul (CE) nr. 911/2004
2
. Întrucât 

Regulamentul privind identificarea bovinelor urmează să fie modificat prin 

                                                            
1 Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de 

identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului (JO L 204, 11.8.2000, p. 1). 
2 Regulamentul (CE) nr. 911/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 

1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului privind crotaliile, pașapoartele și registrele exploatațiilor (JO L 163, 

30.4.2004, p. 65). 
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Regulamentul (UE) 2016/429
3
 prin eliminarea articolelor 1-10, cerințele pentru 

mijloacele electronice de identificare sunt adoptate de Comisie în conformitate cu 

competențele conferite Comisiei prin articolul 118 alineatul (1) litera (a) și 

articolul 120 alineatul (2) litera (c) din Legea privind sănătatea animală; 

(c) Articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul privind identificarea bovinelor 

împuternicește Comisia să adopte cerințele pentru mijloacele de identificare 

alternative aplicate bovinelor destinate evenimentelor culturale și sportive, altele 

decât târgurile și expozițiile, inclusiv măsurile tranzitorii necesare pentru 

introducerea acestora. Pe baza actului predecesor acestei împuterniciri, fostul 

articol 4 alineatul (1), Comisia a adoptat astfel de cerințe prin Regulamentul (CE) 

nr. 644/2005
4
; 

(d) Articolul 4a alineatul (2) din Regulamentul privind identificarea bovinelor 

împuternicește Comisia să determine circumstanțele speciale în care statele 

membre pot să prelungească perioadele maxime pentru aplicarea mijloacelor de 

identificare, Prin Deciziile 2004/764/CE
5
 și 2006/28/CE

6
 au fost adoptate cerințe 

specifice pentru bovinele ținute în rezervații naturale din Țările de Jos și pentru 

vițeii vacilor care alăptează care nu sunt utilizați pentru producția de lapte [înainte 

de modificarea Regulamentului privind identificarea bovinelor prin Regulamentul 

(UE) nr. 653/2014
7
]. În această etapă, nu au fost discutate circumstanțe 

suplimentare care ar necesita adoptarea unor cerințe specifice prin intermediul 

unui act delegat; 

(e) Articolul 5 și articolul 6 alineatul (2) din Regulamentul privind identificarea 

bovinelor împuternicesc Comisia să stabilească norme privind datele care urmează 

să fie schimbate între bazele de date electronice ale statelor membre și 

informațiile din baza de date electronică urmând să fie incluse în pașaportul 

pentru animale, inclusiv măsurile tranzitorii. Întrucât Regulamentul privind 

identificarea bovinelor urmează să fie modificat prin Regulamentul (UE) 

2016/429
3
 prin eliminarea articolelor 1-10, normele respective sunt adoptate de 

Comisie în conformitate cu competențele conferite Comisiei prin articolul118 

alineatul (1) litera (b) și articolul 118 alineatul (1) litera (c) din Legea privind 

sănătatea animală; 

(f) Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul privind identificarea bovinelor 

împuternicește Comisia să determine circumstanțele excepționale în care statele 

membre pot prelungi perioada maximă în care deținătorii de bovine sunt obligați 

să raporteze autorităților competente toate intrările în și ieșirile din exploatație, 

precum și toate nașterile și decesele de animale din exploatație. Pe baza actului 

predecesor acestei împuterniciri, fostul articol 7 alineatul (1), Comisia a adoptat 

astfel de cerințe prin Regulamentul (CE) nr. 911/2004
2
; 

                                                            
3 Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale 

animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) 

(JO L 84, 31.3.2016, p. 1). 
4 Regulamentul (CE) nr. 644/2005 al Comisiei din 27 aprilie 2005 de autorizare a unui sistem special de identificare pentru bovinele 

deținute în scop cultural sau istoric în spațiile autorizate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului 

European și al Consiliului (JO L 107, 28.4.2005, p. 18). 

5 Decizia 2004/764/CE a Comisiei din 22 octombrie 2004 privind prelungirea termenului maxim prevăzut pentru aplicarea crotaliilor 

pe anumite bovine din rezervațiile naturale din Țările de Jos (JO L 339, 16.11.2004, p. 9). 
6 Decizia 2006/28/CE a Comisiei din 18 ianuarie 2006 privind prelungirea termenului maxim prevăzut pentru aplicarea de crotalii pe 

anumite bovine (JO L 19, 24.1.2006, p. 32). 

7 Regulamentul (UE) nr. 653/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 1760/2000 în ceea ce privește identificarea electronică a bovinelor și etichetarea cărnii de vită și mânzat (JO L 189, 27.6.2014, 

p. 33). 
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(g) Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul privind identificarea bovinelor 

împuternicește Comisia să enumere statele membre sau părțile din statele membre 

în care se aplică norme speciale pentru pășunatul sezonier, inclusiv perioada de 

timp, obligațiile specifice ale deținătorilor și normele privind înregistrarea 

exploatațiilor și înregistrarea circulației acestor bovine. Întrucât Comisia a adoptat 

normele respective prin Decizia 2001/672/CE
8
, nu au fost discutate circumstanțe 

suplimentare care să necesite adoptarea de cerințe specifice prin intermediul unui 

act delegat. 

(h) Articolul 7 alineatul (6) din Regulamentul privind identificarea bovinelor 

împuternicește Comisia să stabilească normele privind informațiile care trebuie 

incluse în registrul exploatației. Pe baza actului predecesor acestei împuterniciri, 

fostul articol 10 litera (c), Comisia a adoptat astfel de cerințe prin Regulamentul 

(CE) nr. 911/2004
2
; 

(i)  Articolul 13 alineatul (6) din Regulamentul privind identificarea bovinelor 

împuternicește Comisia să determine dispozițiile în materie de etichetare 

simplificată privind originea pentru cazurile de ședere pe termen foarte scurt a 

unui animal în statul membru sau în țara terță în care s-a născut sau în care a fost 

sacrificat, pentru a evita repetarea inutilă. Pe baza actului predecesor acestei 

împuterniciri, fostul articol 19, Comisia a stabilit astfel de norme la articolul 3 din 

Regulamentul (CE) nr. 1825/2000
9
;  

(j) Articolul 14 din Regulamentul privind identificarea bovinelor împuternicește 

Comisia să stabilească norme echivalente celor pentru carnea tocată, pentru 

etichetarea resturilor de carne și mânzat și de carne tranșată de vită și mânzat. Pe 

baza actului predecesor acestei împuterniciri, fostul articol 19, Comisia a adoptat 

astfel de cerințe prin Regulamentul (CE) nr. 1825/2000
9
; 

(k) Articolul 15a din Regulamentul privind identificarea bovinelor împuternicește 

Comisia să stabilească definițiile și cerințele aplicabile termenilor sau categoriilor 

de termeni care pot fi introduși voluntar pe etichetă de către operatori. De la 

simplificarea etichetării voluntare prin Regulamentul (UE) nr. 653/2014
7
 de 

modificare a Regulamentului privind identificarea bovinelor nu au existat 

circumstanțe care să indice necesitatea de a reglementa astfel de definiții și cerințe 

prin intermediul unui act delegat.  

3. Concluzie 

Până în prezent, Comisia a completat cerințele din Regulamentul privind identificarea 

bovinelor în ceea ce privește aspectele menționate la articolul 4 alineatul (3), articolul 4 

alineatul (5), articolul 7 alineatul (1), articolul 7 alineatul (6), articolul 13 alineatul (6) și 

articolul 14 din regulamentul respectiv.  

În această etapă, Comisia nu are în vedere pregătirea actelor delegate referitoare la 

competențele delegate menționate la articolul 15a deoarece nu a fost identificată nicio 

necesitate specifică de a armoniza și mai mult etichetarea voluntară a cărnii de vită și 

mânzat. Mai mult, normele orizontale existente privind informarea consumatorilor cu 

                                                            
8 Decizia 2001/672/CE a Comisiei din 20 august 2001 de stabilire a unor reguli speciale aplicabile deplasărilor de bovine către 

locurile de pășunat pe timp de vară din zonele montane (JO L 235, 4.9.2001, p. 23). 
9 Regulamentul (CE) nr. 1825/2000 al Comisiei din 25 august 2000 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) 

nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de 

vită și mânzat (JO L 216, 26.8.2000, p. 8). 
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privire la produsele alimentare, prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1169/2011
10

 sunt 

considerate suficiente. 

În această etapă, Comisia nu are în vedere pregătirea actelor delegate în legătură cu 

oricare dintre competențele delegate menționate la articolul 4 alineatul (1), articolul 4a 

alineatul (2), articolul 5, articolul 6 alineatul (2) sau articolul 7 alineatul (2) din 

Regulamentul privind identificarea bovinelor întrucât acest regulament urmează să fie 

modificat prin Regulamentul (UE) 2016/429
3
 prin eliminarea articolelor 1-10 începând 

cu 21 aprilie 2021.  

Comisia este de părere că orice noi cerințe sau norme privind identificarea bovinelor ar 

trebui să fie adoptate pe baza competențelor delegate conferite Comisiei prin Legea 

privind sănătatea animală. 

 

                                                            
10 Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind informarea 

consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 și (CE) nr. 1925/2006 ale 

Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a 

Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Directivelor 

2002/67/CE și 2008/5/CE ale Comisiei și a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei (JO L 304, 22.11.2011, p. 18). 


