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REGULAMENTUL (UE) 2016/… 

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din …

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009

privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe

în ceea ce privește atribuirea de competențe delegate și de executare Comisiei

pentru adoptarea anumitor măsuri

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338 

alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară1,

1 Poziția Parlamentului European din 12 martie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și 
poziția în primă lectură a Consiliului din 16 iunie 2016 (nepublicată încă în Jurnalul 
Oficial). Poziția Parlamentului European din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
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întrucât:

(1) Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene 

(denumit în continuare „tratatul”), competențele conferite Comisiei ar trebui să fie aliniate 

la articolele 290 și 291 din tratat.

(2) Având în vedere adoptarea Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European 

și al Consiliului1, Comisia s-a angajat printr-o declarație2 să revizuiască, prin prisma 

criteriilor stabilite în tratat, actele legislative care conțin în prezent trimiteri la procedura de 

reglementare cu control.

(3) Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al Parlamentului European și al Consiliului3 conferă 

Comisiei competențe pentru punerea în aplicare a unora dintre dispozițiile regulamentului 

respectiv.

(4) În vederea alinierii Regulamentului (CE) nr. 471/2009 la articolele 290 și 291 din tratat, 

competențele de executare conferite Comisiei prin regulamentul respectiv ar trebui să fie 

înlocuite cu competențe de a adopta acte delegate și acte de punere în aplicare.

1 Regulamentului (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).

2 JO L 55, 28.2.2011, p. 19.
3 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 (JO L 152, 16.6.2009, p. 23).
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(5) Pentru a ține seama de modificările aduse Codului vamal sau de dispozițiile derivate din 

convenții internaționale, de modificări necesare din motive metodologice și de necesitatea 

instituirii unui sistem eficient de culegere a datelor și de producere a statisticilor, 

competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată 

Comisiei în ceea ce privește:

– adaptarea listei procedurilor vamale sau a destinației vamale admise;

– mărfurile sau mișcările speciale și dispozițiile diferite sau speciale aplicabile 

acestora;

– excluderea unor mărfuri sau a unor mișcări din statisticile privind comerțul exterior;

– culegerea de date menționate la articolul 4 alineatele (2) și (4) din 

Regulamentul (CE) nr. 471/2009;

– precizarea suplimentară a datelor statistice;

– cerința privind seriile limitate de date referitoare la mărfuri sau mișcări speciale 

menționate la articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 471/2009 și date 

furnizate în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din regulamentul respectiv;

– nivelul de agregare pentru țările partenere și mărfurile și valutele pentru statisticile 

privind comerțul defalcate pe moneda de facturare.
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Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare1. În special, pentru a asigura participarea 

egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au 

acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea 

actelor delegate.

(6) Comisia ar trebui să asigure faptul că actele delegate respective nu creează o sarcină 

suplimentară semnificativă pentru statele membre sau pentru respondenți și că aceste acte 

comportă în continuare costuri cât mai reduse cu putință.

(7) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 471/2009, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei, 

care să îi permită să adopte măsuri referitoare la:

– codurile și formatul acestora care urmează să fie utilizate în legătură cu datele 

menționate la articolul 5 alineatul (1) din respectivul regulament;

– coroborarea datelor privind caracteristicile întreprinderilor cu datele înregistrate în 

conformitate cu articolul respectiv; și

– conținutul și acoperirea uniforme ale statisticilor transmise.

Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 182/2011.

1 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
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(8) Comitetul pentru statisticile privind comerțul de mărfuri cu țările terțe (denumit în 

continuare „Comitetul Extrastat”) menționat la articolul 11 din Regulamentul (CE) 

nr. 471/2009 oferă consultanță și asistă Comisia în exercitarea competențelor sale de 

executare. În cadrul strategiei pentru o nouă structură a Sistemului Statistic European 

(SSE), structură care vizează îmbunătățirea coordonării și a parteneriatului în conformitate 

cu o structură piramidală clară în cadrul SSE, Comitetul Sistemului Statistic European 

(CSSE), instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului 1, ar trebui să aibă un rol consultativ și să asiste Comisia în exercitarea 

competențelor sale de executare. În acest sens, Regulamentul (CE) nr. 471/2009 ar trebui 

modificat în vederea înlocuirii trimiterii la Comitetul Extrastat cu o trimitere la CSSE.

(9) Pentru a asigura securitatea juridică, procedurile de adoptare a unor măsuri care au fost 

inițiate, însă nu au fost finalizate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament nu 

sunt afectate de prezentul regulament.

(10) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 471/2009 ar trebui să fie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

1 Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 
11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) 
nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date 
statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) 
nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a 
Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților 
Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).
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Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 471/2009 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Pentru a ține seama de modificările aduse Codului vamal și de dispozițiile 

derivate din convenții internaționale, Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 10a pentru adaptarea listei procedurilor 

vamale sau a destinației vamale admise prevăzute la alineatul (1) al doilea 

paragraf din prezentul articol.”;

(b) la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a 

în ceea ce privește mărfuri sau mișcări speciale și dispozițiile diferite sau speciale 

aplicabile acestora.”;

(c) la alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a 

în ceea ce privește excluderea de mărfuri sau de mișcări din statisticile privind 

comerțul exterior.”
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(d) se adaugă următorul alineat:

„(5) Atunci când exercită competențele delegate prin alineatele (2), (3) și (4), 

Comisia se asigură că actele delegate nu creează o sarcină suplimentară 

semnificativă pentru statele membre sau pentru respondenți.”

2. La articolul 4, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a în 

ceea ce privește culegerea de date menționate la alineatele (2) și (4) din prezentul 

articol. Atunci când exercită aceste competențe, Comisia se asigură că actele delegate 

nu creează o sarcină suplimentară semnificativă pentru statele membre sau pentru 

respondenți.”

3. Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 10a în ceea ce privește precizarea suplimentară a datelor menționate la 

alineatul (1) din prezentul articol.

(2a) Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsuri cu 

privire la codurile și formatul acestora, care urmează să fie utilizate în ceea ce 

privește datele menționate la alineatul (1) din prezentul articol.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura 

de examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).”;
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(b) la alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a 

în ceea ce privește aceste serii limitate de date.”;

(c) se adaugă următorul alineat:

„(5) Atunci când exercită competențele delegate prin alineatele (2) și (4), Comisia 

se asigură că actele delegate nu creează o sarcină suplimentară semnificativă 

pentru statele membre sau pentru respondenți.”.

4. Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsuri referitoare 

la coroborarea datelor și la statisticile care urmează să fie produse.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă în conformitate cu procedura de 

examinare menționată la articolul 11 alineatul (2).”;

(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) La fiecare doi ani, statele membre produc statistici anuale privind comerțul, 

defalcate pe moneda de facturare.
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Statele membre produc statisticile utilizând un eșantion reprezentativ de 

înregistrări privind importurile și exporturile, provenind din declarațiile vamale 

care cuprind date referitoare la moneda de facturare. În cazul în care moneda 

de facturare pentru exporturi nu figurează în declarația vamală, se efectuează o 

anchetă pentru culegerea datelor necesare.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 10a în ceea ce privește nivelul de agregare pentru țările partenere, 

mărfuri și valute. Atunci când exercită aceste competențe, Comisia se asigură 

că actele delegate nu creează o sarcină suplimentară semnificativă pentru 

statele membre sau pentru respondenți.”.

5. Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Statele membre comunică Comisiei (Eurostat) statisticile menționate la 

articolul 6 alineatul (1) în termen de cel mult 40 de zile de la încheierea fiecărei 

perioade de referință lunare. Statele membre asigură faptul că statisticile conțin 

informații privind toate importurile și exporturile efectuate în perioada de 

referință în cauză, efectuând ajustări în cazul în care înregistrările nu sunt 

disponibile.

În cazul în care statisticile transmise fac obiectul unor revizuiri, statele membre 

transmit rezultatele revizuite cel târziu în ultima zi a lunii calendaristice 

următoare datei la care datele revizuite devin disponibile.
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Statele membre includ în rezultatele comunicate Comisiei (Eurostat) orice 

informații statistice de natură confidențială.

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, măsuri 

referitoare la specificațiile tehnice uniforme privind conținutul statisticilor 

transmise și problematica abordată de acestea. Actele de punere în aplicare 

respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la 

articolul 11 alineatul (2).”;

(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Statisticile privind comerțul defalcate în funcție de caracteristicile 

întreprinderilor menționate la articolul 6 alineatul (2) se transmit Comisiei 

(Eurostat) în termen de 18 luni de la sfârșitul anului de referință.

Statisticile privind comerțul defalcate pe moneda de facturare menționate la 

articolul 6 alineatul (3) se transmit Comisiei (Eurostat) în termen de trei luni de 

la sfârșitul anului de referință.”.

6. Se introduce următorul articol:

„Articolul 10a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute 

în prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatele (2), (3) 

și (4), articolul 4 alineatul (5), articolul 5 alineatele (2) și (4) și articolul 6 

alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia întocmește un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea 

perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade 

identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune 

prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatele (2), (3) și (4), articolul 4 

alineatul (5), articolul 5 alineatele (2) și (4) și articolul 6 alineatul (3) poate fi 

revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de competenţe specificate în decizia respectivă. 

Decizia produce efecte din ziua următoare datei publicării acesteia în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară specificată în decizie. Decizia 

nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de 

fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare(*).

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului 

European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatele (2), (3) și (4), al articolului 4 

alineatul (5), al articolului 5 alineatele (2) și (4) și al articolului 6 alineatul (3) intră în 

vigoare numai în cazul în care Parlamentul European sau Consiliul nu a formulat 

nicio obiecție în termen de trei luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului 

European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea termenului respectiv, atât 

Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula 

obiecții. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului.

________________________

(*) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”

7. Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Procedura comitetului

(1) Comisia este asistată de Comitetul Sistemului Statistic European instituit prin 

Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Comitetul respectiv este un comitet în înțelesul 

Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (*).

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

________________________

(*) 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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Articolul 2

Prezentul regulament nu afectează procedurile de adoptare a măsurilor prevăzute în 

Regulamentul (CE) nr. 471/2009 care au fost inițiate, însă nu au fost finalizate înainte de intrarea în 

vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3

Prezentul regulament 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 ...,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele
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I. INTRODUCERE

1. La 8 august 2013, Comisia a transmis Consiliului și Parlamentului European o propunere de 

regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 471/2009 privind statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce 

privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor 

măsuri.

2. Poziția în primă lectură a Parlamentului European, care conține 9 amendamente, a fost 

adoptată în plen la 12 martie 2014.

3. În noiembrie 2014, Consiliul și Parlamentul European au inițiat negocieri în vederea obținerii 

unui acord timpuriu în a doua lectură. Având în vedere chestiunea nesoluționată a consultării 

de către Comisie a experților din statele membre înainte de adoptarea actelor delegate, 

negocierile au fost suspendate în așteptarea rezultatelor Acordului interinstituțional privind o 

mai bună legiferare.

4. Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare, convenit la 15 decembrie 2015 între 

cele trei instituții, a fost adoptat de către PE în plen la 9 martie 2016 și de către Consiliu la 

15 martie 2016. Compromisul final, astfel cum figurează în documentul 7105/16, a fost 

modificat în consecință.

5. La 21 aprilie 2016, președintele Comisiei pentru comerț internațional (INTA) a Parlamentului 

European a adresat președintelui Comitetului Reprezentanților Permanenți o scrisoare în care 

precizează faptul că, în cazul în care Consiliul își adoptă poziția în primă lectură în 

conformitate cu compromisul sus-menționat, va recomanda plenului acceptarea poziției 

Consiliului fără amendamente, sub rezerva verificării de către experții juriști-lingviști, în a 

doua lectură a Parlamentului European.

6. La 11 mai 2016, Consiliul și-a confirmat acordul politic cu privire la textul de compromis al 

regulamentului.
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II. OBIECTIV

7. Scopul proiectului de regulament este de a alinia Regulamentul (CE) nr. 471/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile privind comerțul exterior cu țările 

terțe neparticipante la TFUE în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de 

executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri.

III. ANALIZA POZIȚIEI COMUNE

8. După votul în plen, Parlamentul European și Consiliul au desfășurat negocieri cu scopul de a 

încheia un acord timpuriu în a doua lectură pe baza unei poziții în primă lectură a Consiliului 

pe care Parlamentul ar putea să o aprobe ca atare. Textul poziției în primă lectură a 

Consiliului reflectă pe deplin compromisul la care s-a ajuns între colegiuitori.

9. Principala chestiune dintre cele două instituții a fost solicitarea Consiliului referitoare la 

consultarea experților naționali înainte de adoptarea actelor delegate. Ulterior, s-a decis 

suspendarea negocierilor, în așteptarea rezultatelor Acordului interinstituțional privind o mai 

bună legiferare.

10. În urma adoptării Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare, proiectul de 

regulament a fost modificat în consecință.

IV. CONCLUZIE

11. Poziția Consiliului reflectă pe deplin compromisul la care s-a ajuns în cadrul negocierilor 

dintre Parlamentul European și Consiliu, cu acordul Comisiei, și este pe deplin conformă cu 

Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare. Compromisul este confirmat de 

scrisoarea adresată de președintele Comisiei INTA președintelui Comitetului Reprezentanților 

Permanenți la 27 aprilie 2016.
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NOTĂ PUNCT „I/A” 
Sursă : Secre ta ria tul Genera l a l Cons iliului 
Des tina ta r: Comite tul Reprezentanților Permanenți / Cons iliul 
Subiect: Proiect deregulament a l Parlamentului European ș i a l Cons iliului de  

modificare  a  Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind s ta tis ticile  
comunita re  privind comerțul exterior cu ță rile  te rțe  în ceea  ce  priveș te  
a tribuirea  de  competențe  de lega te  ș i de  executare  Comis ie i pentru 
adoptarea  anumitor măsuri(primă lectură) 
- Adoptarea  poziție i Cons iliului în primă  lectură  ș i a  expunerii de  motive  a  
Cons iliului 

 

1. La 8 august 2013, Comisia a transmis Consiliului propunerea sus-menționată1 în temeiul 

articolului 338 alineatul (1) din TFUE.

2. Parlamentul European și-a adoptat poziția în primă lectură la 12 martie 20142.

3. Cu ocazia celei de a 3464-a reuniuni a sale din 15 mai 2016, Consiliul Agricultură și Pescuit a 

ajuns la un acord politic cu privire la poziția Consiliului în primă lectură în ceea ce privește 

regulamentul menționat mai sus3.

1 Documentul 13517/13.
2 Documentul 7436/14.
3 În conformitate cu scrisoarea din 21 aprilie 2016, adresată de președintele Comisiei pentru 

comerț internațional a Parlamentului European președintelui Coreper, ar trebui ca 
Parlamentul European să aprobe fără amendamente, în cursul celei de a doua lecturi, poziția 
Consiliului în primă lectură.
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4. Comitetul Reprezentanților Permanenți este invitat să recomande Consiliului să adopte, ca 

punct „A” pe ordinea de zi a unei reuniuni viitoare, poziția Consiliului în primă lectură care 

figurează în documentul 8536/16, precum și expunerea de motive care figurează în 

documentul 8536/16 ADD 1.
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Bruxelles, 21.6.2016  

COM(2016) 420 final 

2013/0279 (COD) 

  

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii Europene 

 

privind 

poziția Consiliului privind adoptarea propunerii de Regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind 

statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește 

acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor 

măsuri 

(Text cu relevanță pentru SEE) 
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2013/0279 (COD) 

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea 

Uniunii Europene 

 

privind 

poziția Consiliului privind adoptarea propunerii de Regulament al Parlamentului 

European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 471/2009 privind 

statisticile comunitare privind comerțul exterior cu țările terțe în ceea ce privește 

acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor 

măsuri 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

1. ISTORICUL DOSARULUI 

Data transmiterii propunerii Parlamentului European și Consiliului 

[documentul COM(2013) 0579 final – 2013/0279(COD)]: 

8 august 2013. 

Data avizului Comitetului Economic și Social European: N/A. 

Data adoptării poziției Parlamentului European în primă lectură: 12 martie 2014. 

Data transmiterii propunerii modificate: N/A. 

Data adoptării poziției Consiliului: 16 iunie 2016. 

2. OBIECTUL PROPUNERII COMISIEI 

Obiectivul propunerii Comisiei este modificarea Regulamentului (CE) nr. 471/2009 pentru a-l 

alinia la noul context instituțional creat de intrarea în vigoare a Tratatului privind funcționarea 

Uniunii Europene.  

S-a propus astfel: 

• să se acorde Comisiei competența de a adopta acte delegate prin care să completeze sau 

să modifice normele în legătură cu anumite dispoziții, pentru a ține seama de 

modificările aduse Codului vamal sau dispozițiilor derivate din convențiile 

internaționale, de modificările necesare din motive metodologice și de necesitatea 

instituirii unui sistem eficient de colectare a datelor și de compilare a statisticilor, 

• să se acorde Comisiei competențe de executare, care să îi permită să adopte măsuri, în 

conformitate cu procedura de examinare, în legătură cu anumite dispoziții, pentru a se 

asigura condiții uniforme pentru punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

471/2009, 

precum și 
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• să se înlocuiască trimiterea la Comitetul Extrastat cu o trimitere la Comitetul Sistemului 

Statistic European (CSSE), în contextul unei restructurări generale și al simplificării 

Sistemului Statistic European (SSE). 

3. OBSERVAȚII PRIVIND POZIȚIA CONSILIULUI 

3.1 Observații generale 

Poziția Consiliului reflectă, pe de-o parte, acordul politic provizoriu încheiat între Consiliu, 

Comisia INTA a Parlamentului European și Comisie în cadrul discuției informale tripartite 

din 8 decembrie 2014 și, pe de altă parte, noul Acord interinstituțional privind o mai bună 

legiferare (IIA) adoptat și intrat în vigoare la 13 aprilie 2016
1
.  

Principala problemă care a blocat negocierile a fost chestiunea consultării statelor membre 

atunci când Comisia pregătește acte delegate. Decizia luată a fost să se aștepte intrarea în 

vigoare a IIA.  

Consiliul și-a adoptat poziția în prima lectură la 16 iunie 2016. Amendamentele se referă în 

principal la specificarea anumitor obligații ale statelor membre (printre altele, termenele-

limită pentru transmitere) direct în actul de bază, în loc să i se acorde Comisiei competența de 

a specifica termenele respective în acte delegate, cum se propusese anterior. Comisia 

consideră că obligațiile legale respective, pe termen lung, nu ar trebui oricum modificate, 

așadar mutarea lor din actele delegate în actul de bază nu creează probleme de flexibilitate; 

prin urmare, Comisia nu se opune amendamentelor respective ale Consiliului. 

3.2 Observații privind amendamentele adoptate de Parlamentul European 

3.2.1. Modificările Parlamentului European incluse integral, parțial sau în principiu în 

poziția Consiliului la prima lectură 

Acordarea competenței de a adopta acte delegate Comisiei, propusă inițial a nu avea limită de 

timp, a fost limitată la o perioadă de cinci ani, astfel cum propunea amendamentul 7 al 

Parlamentului European. 

3.2.2. Amendamentele Parlamentului European care nu sunt incluse în poziția Consiliului 

la prima lectură 

La prima lectură din 2014, Parlamentul European a propus amendamente care, în esență, ar fi 

eliminat toate competențele de comitologie propuse de Comisie. Acest lucru nu a fost 

acceptabil nici pentru Consiliu, nici pentru Comisie.  

3.3 Noi dispoziții introduse de Consiliu și poziția Comisiei 

A fost adăugat considerentul și punctele standard recomandate de noul Acord 

interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016. Comisia sprijină pe deplin 

această adăugire. 

 

4. CONCLUZII 

Comisia sprijină compromisul la care s-a ajuns, pe care îl consideră coerent cu eforturile 

Comisiei de aliniere a legislației de dinainte de Tratatul de la Lisabona. Acest compromis 

reflectă în mod corect echilibrul dintre actele delegate și cele de punere în aplicare, astfel cum 

                                                 
1 JO L 123, 12.5.2016, p.1. 



 

RO 4   RO 

este prezentat în originalul propus de Comisie. În plus, el constituie un caz de succes de 

aplicare a noului Acord interinstituțional privind o mai bună legiferare. 
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