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AMENDAMENTE 001-013 
depuse de Comisia pentru comerț internațional

Raport
Jarosław Wałęsa A8-0016/2015
Importurile de produse textile din anumite țări terțe, care nu sunt reglementate de 
regimuri specifice de import ale Uniunii

Propunere de regulament (COM(2014)0345 – C8-0023/2014 – 2014/0177(COD))

_____________________________________________________________

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) În cazul aplicării supravegherii la 
nivelul Uniunii , punerea în liberă 
circulație a produselor în cauză ar trebui să 
fie condiționată de prezentarea unui 
document de import conform criteriilor 
uniforme. Acest document ar trebui să fie 
vizat, la simpla cerere a importatorului, de 
către autoritățile statelor membre într-un 
termen determinat fără ca importatorul să 
obțină în acest fel un drept de import. 
Acesta ar trebui prin urmare să fie valid 
numai atât timp cât regimul de import nu a 
fost modificat.

(8) În cazul aplicării supravegherii la 
nivelul Uniunii, punerea în liberă circulație 
a produselor în cauză ar trebui să fie 
condiționată de prezentarea unui document 
de supraveghere conform criteriilor 
uniforme Acest document ar trebui să fie 
vizat, la simpla cerere a importatorului, de 
către autoritățile statelor membre într-un 
termen determinat fără ca importatorul să 
obțină în acest fel un drept de import. 
Acesta ar trebui prin urmare să fie valid 
numai atât timp cât regimul de import nu a 
fost modificat.

(Această modificare se aplică întregului 
text legislativ supus examinării; adoptarea 
sa impune adaptări tehnice în întregul 
text.)
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Justificare

Trebuie păstrat numele documentului din motive de consecvență și pentru evitarea unor 
modificări costisitoare și cronofage în documentele și sistemele informatice ale statelor 
membre. 

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazurile de urgență menționate la 
articolul 13, statul membru sau statele 
membre respective transmit de îndată 
Comisiei și celorlalte state membre 
statisticile cu privire la importuri și datele 
economice necesare.

(4) În cazurile de urgență menționate la 
articolul 13, statul membru sau statele 
membre respective transmit fără întârziere 
Comisiei și celorlalte state membre 
statisticile cu privire la importuri și datele 
economice necesare.

Justificare

Modificare necesară pentru evitarea unor eventuale probleme de interpretare.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Consiliul, Comisia și statele membre, 
precum și reprezentanții lor, nu vor 
divulga, cu excepția autorizației exprese a 
părții care le-a furnizat, informațiile cu 
caracter confidențial pe care le-au primit în 
timpul aplicării prezentului regulament sau 
pe cele care au fost furnizate în mod 
confidențial.

Comisia și statele membre, precum și 
agenții acestora nu divulgă, fără autorizația 
expresă a părții care le-a furnizat, 
informațiile cu caracter confidențial pe care 
le-au primit în aplicarea prezentului 
regulament sau pe cele care au fost 
furnizate în mod confidențial.

Justificare

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, actele de punere în aplicare nu mai 
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sunt adoptate de Consiliu, ci de către Comisie conform noii proceduri de comitologie.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Capitolul IV a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

CAPITOLUL IVa
PERFECȚIONARE PASIVĂ

Justificare

Anexa VII revizuită privind perfecționarea pasivă la Regulamentul (CEE) nr. 3030/1993 al 
Consiliului, în curs de abrogare, ar trebui menținută în vigoare și anexată la versiunea 
reformată, întrucât se recurge încă la perfecționare pasivă.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24a
Reimporturile în Uniune de produse 
textile menționate în tabelul de la anexa 
V, efectuate în conformitate cu 
reglementările în vigoare în Uniune 
privind perfecționarea economică pasivă, 
nu fac obiectul limitelor cantitative 
specifice prevăzute la articolele 2, 3 și 4 
din prezentul regulament atunci când 
sunt supuse limitelor cantitative din 
tabelul de la anexa V și se efectuează 
după ce au fost supuse perfecționării în 
țara terță corespunzătoare menționată 
pentru fiecare limită cantitativă 
specificată.
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Justificare

A se vedea amendamentul relativ la Capitolul IVa.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 24 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24b
Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 26 
din prezentul regulament pentru a supune 
reimporturile cărora nu li se aplică 
prezentul capitol și anexa V la limite 
cantitative specifice, cu condiția ca 
produsele în cauză să facă obiectul 
limitelor cantitative stabilite la articolele 
2, 3 și 4 din prezentul regulament.
Atunci când o întârziere în instituirea de 
limite cantitative specifice pentru 
reimporturi din cadrul regimului de 
perfecționare pasivă ar cauza un 
prejudiciu care ar fi dificil de reparat și, 
prin urmare, există motive imperioase de 
urgență care justifică acest lucru, 
procedura prevăzută la articolul 27 din 
prezentul regulament se aplică actelor 
delegate adoptate în temeiul primului 
paragraf.

Justificare

A se vedea amendamentul relativ la Capitolul IVa.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 24 c (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24c
(1) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
26 din prezentul regulament pentru a 
efectua transferuri între categoriile de 
produse prevăzute în secțiunea A a anexei 
I și pentru a devansa sau reporta cote de 
limite cantitative specifice prevăzute la 
articolul 24b de la un an la altul.
Atunci când o întârziere în instituirea 
măsurilor prevăzute la primul paragraf ar 
cauza un prejudiciu prin împiedicarea 
regimului de perfecționare pasivă, având 
în vedere obligația legală de a efectua 
astfel de transferuri de la un an la altul și 
un astfel de prejudiciu ar fi dificil de 
reparat și, prin urmare, există motive 
imperioase de urgență care justifică acest 
lucru, procedura prevăzută la articolul 27 
din prezentul regulament se aplică actelor 
delegate adoptate în temeiul primului 
paragraf.
(2) Cu toate acestea, se pot efectua 
transferuri automate în conformitate cu 
alineatul (1) în cadrul următoarelor 
limite:
– transferul între categoriile de produse 
prevăzute în secțiunea A a anexei I pentru 
până la 20% din limita cantitativă 
stabilită pentru categoria către care se 
efectuează transferul;
– reportul unei limite cantitative specifice 
de la un an la altul până la 10,5 % din 
limita cantitativă stabilită pentru anul 
efectiv de utilizare;
– utilizarea în avans a unei limite 
cantitative specifice până la 7,5 % din 
limita cantitativă stabilită pentru anul 
efectiv de utilizare.
(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
26 din prezentul regulament pentru a 
ajusta limitele cantitative specifice în 
cazul în unei necesități de importuri 
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suplimentare.
Atunci când o întârziere în adaptarea 
unor limite cantitative specifice, în 
cazurile în care este nevoie de importuri 
suplimentare, ar cauza un prejudiciu prin 
împiedicarea accesului la astfel de 
importuri suplimentare necesare, care ar 
fi dificil de reparat și, prin urmare, există 
motive imperioase de urgență care 
justifică acest lucru, procedura prevăzută 
la articolul 27 din prezentul regulament 
se aplică actelor delegate adoptate în 
temeiul primului paragraf.
(4) Comisia informează țara sau țările 
interesate despre orice măsuri adoptate în 
temeiul alineatelor precedente.

Justificare

A se vedea amendamentul relativ la Capitolul IVa.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 24 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24d
(1) În sensul aplicării articolului 24a, 
autoritățile competente din statele 
membre, înainte de a emite autorizațiile 
prealabile în conformitate cu 
reglementările Uniunii relevante pentru 
perfecționarea economică pasivă, notifică 
Comisiei cantitățile menționate în cererile 
de autorizare primite. Comisia confirmă 
dacă respectivele cantități solicitate sunt 
disponibile pentru reimport în limitele 
respective ale Uniunii, în conformitate cu 
reglementările în vigoare ale Uniunii 
pentru perfecționarea economică pasivă.
(2) Solicitările incluse în notificările 
adresate Comisiei sunt valabile în cazul în 
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care precizează clar, pentru fiecare caz:
(a) țara terță în care urmează să fie 
transformate mărfurile;
(b) categoria de produse textile în cauză;
(c) cantitatea prevăzută pentru reimport;
(d) statul membru în care produsele 
reimportate urmează să fie puse în liberă 
circulație;
(e) o indicație dacă cererile se referă la:
(i) un beneficiar anterior care solicită 
cantitățile rezervate, în conformitate cu 
articolul 3 alineatul (4) sau în 
conformitate cu articolul 3 alineatul (5) al 
cincilea paragraf din Regulamentul (CE) 
nr. 3036/941a al Consiliului; sau la
(ii) un solicitant, în temeiul articolului 3 
alineatul (4) al treilea paragraf sau al 
articolului 3 alineatul (5) din respectivul 
regulament.
(3) Notificările menționate la alineatele 
precedente din acest articol sunt 
comunicate electronic prin rețeaua 
integrată constituită în acest scop, cu 
excepția cazului în care, din motive 
tehnice imperative, se impune folosirea 
temporară a altor mijloace de 
comunicare.
(4) Pe cât posibil, Comisia confirmă 
autorităților competente ale statelor 
membre întreaga cantitate indicată în 
solicitările notificate pentru fiecare 
categorie de produse și pentru fiecare 
terță țară interesată. Notificările 
prezentate de statele membre cărora nu li 
se poate da o confirmare deoarece 
cantitățile solicitate nu mai sunt 
disponibile în limitele cantitative 
prevăzute de Uniune sunt păstrate de 
Comisie în ordinea cronologică în care au 
fost primite și sunt confirmate în aceeași 
ordine, pe măsură ce noi cantități devin 
disponibile prin aplicarea flexibilității 
prevăzute la articolul 24c.
(5) Autoritățile competente previn 
Comisia de îndată ce sunt informate că o 
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cantitate dată nu a fost utilizată pe 
parcursul perioadei de valabilitate a 
autorizației de import. Astfel de cantități 
neutilizate sunt reportate automat la 
cantitățile din limitele cantitative ale 
Uniunii nerezervate, în temeiul articolului 
3 alineatul (4) primul paragraf sau în 
temeiul articolului 3 alineatul (5) al 
cincilea paragraf din Regulamentul (CE) 
nr. 3036/94 al Consiliului.
Cantitățile la care s-a renunțat în temeiul 
articolului 3 alineatul (4) al treilea 
paragraf din Regulamentul (CE) 
nr. 3036/94 al Consiliului sunt adăugate 
automat cantităților din cadrul 
contingentului Uniunii care nu sunt 
rezervate, în temeiul articolului 3 
alineatul (4) primul paragraf sau al 
articolului 3 alineatul (5) al cincilea 
paragraf din regulamentul menționat.
Toate aceste cantități specificate în 
paragrafele anterioare sunt notificate 
Comisiei în conformitate cu alineatul (3) 
de mai sus.
______________
1aRegulamentul (CE) nr. 3036/94 al 
Consiliului din 8 decembrie 1994 de 
instituire a regimului de perfecționare 
economică pasivă aplicabil anumitor 
produse textile și de îmbrăcăminte 
reimportate în Comunitate după ce au fost 
prelucrate sau transformate în anumite 
țări terțe (JO L 322, 15.12.1994, p.1).

Justificare

A se vedea amendamentul relativ la Capitolul IVa.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 24 e (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 24e
Autoritățile competente din statele 
membre îi comunică Comisiei numele și 
adresele autorităților competente să emită 
autorizațiile prealabile prevăzute la 
articolul 24d, precum și specimenele 
ștampilelor folosite de acestea.

Justificare

A se vedea amendamentul relativ la Capitolul IVa.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 26 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatul (3), 
articolul 5 alineatul (2), articolul 12 
alineatul (3), articolele 13 și 30 se conferă 
Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 
20 februarie 2014. Comisia prezintă 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 
de timp identice, cu excepția cazului în 
care Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cu cel târziu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 3 alineatul (3), 
articolul 5 alineatul (2), articolul 12 
alineatul (3), articolele 13 și 30, precum și 
la articolul 24b și articolul 24c alineatele 
(1) și (3) se conferă Comisiei pe o perioadă 
de cinci ani de la 20 februarie 2014. 
Comisia prezintă 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 de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cu cel târziu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 alineatul (3), articolul 5 
alineatul (2), articolul 12 alineatul (3), 

(3) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 3 alineatul (3), articolul 5 alineatul 
(2), articolul 12 alineatul (3), articolele 13 
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articolele 13 și 30 poate fi revocată în orice 
moment de către Parlamentul European sau 
de către Consiliu. O decizie de revocare 
pune capăt delegării de competențe 
specificate în decizia respectivă. Decizia 
produce efecte din ziua care urmează datei 
publicării acesteia în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene sau de la o dată 
ulterioară menționată în decizie. Decizia nu 
aduce atingere actelor delegate care sunt 
deja în vigoare

și 30, precum și la articolul 24b și la 
articolul 24c alineatele (1) și (3) poate fi 
revocată în orice moment de către 
Parlamentul European sau de către 
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 
delegării de competențe specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
din ziua care urmează datei publicării 
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau de la o dată ulterioară 
menționată în decizie. Decizia nu aduce 
atingere actelor delegate care sunt deja în 
vigoare

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan Parlamentului 
European și Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 5 alineatul (2), articolele 13 și 
30 intră în vigoare numai în cazul în care 
nici Parlamentul European și nici Consiliul 
nu au formulat obiecții în termen de două 
luni de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European și Consiliului sau 
în cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
cu privire la faptul că nu vor formula 
obiecții. Termenul respectiv se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 5 alineatul (2), articolele 13 și 
30 intră în vigoare numai în cazul în care 
nici Parlamentul European și nici Consiliul 
nu au formulat obiecții în termen de două 
luni de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European și Consiliului sau 
în cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
cu privire la faptul că nu vor formula 
obiecții. Termenul respectiv se prelungește 
cu două luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (3) și articolul 12 
alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul 
în care nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au formulat obiecții în termen 
de două luni de la notificarea actului 
respectiv Parlamentului European și 
Consiliului sau în cazul în care, înainte de 
expirarea termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia cu privire la faptul că nu 
vor formula obiecții. Termenul respectiv se 
prelungește cu patru luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (3) și articolul 12 
alineatul (3), precum și la articolul 24b și 
la articolul 24c alineatele (1) și (3) intră în 
vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul nu 
au formulat obiecții în termen de două luni 
de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European și Consiliului sau 
în cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
cu privire la faptul că nu vor formula 
obiecții. Termenul respectiv se prelungește 
cu patru luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.
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Justificare

Anexa VII la Regulamentul nr. 3030/1993 prevede adoptarea de acte delegate. Ca urmare a 
transferului conținutului anexei VII în anexa V la prezenta propunere de reformare, articolul 
26 trebuie, de asemenea, modificat pentru a conferi competența de a adopta acte delegate.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 27 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European sau Consiliul pot 
formula obiecții cu privire la un act delegat 
în conformitate cu procedura menționată la 
articolul 26 alineatul (5). Într-un astfel de 
caz, Comisia abrogă fără întârziere actul, în 
urma notificării deciziei Parlamentului 
European sau Consiliului de a formula 
obiecții.

(2) Parlamentul European sau Consiliul pot 
formula obiecții cu privire la un act delegat 
în conformitate cu procedura menționată la 
articolul 26 alineatul (5) sau (6). Într-un 
astfel de caz, Comisia abrogă fără 
întârziere actul, în urma notificării deciziei 
Parlamentului European sau Consiliului de 
a formula obiecții.

Justificare

Anexa VII la Regulamentul nr. 3030/1993 prevede adoptarea de acte delegate. Ca urmare a 
transferului conținutului anexei VII în anexa V la prezenta propunere de reformare, articolul 
27 trebuie, de asemenea, modificat pentru a conferi competența de a adopta acte delegate.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Anexa I – Litera A – tabel – Grupul V – ultimul rând (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

163 Tifon și articole din tifon, 
preambalate sau ambalate pentru 
vânzarea cu amănuntul 
3005 90 31

Justificare

Transferul codului NC 3005 90 31 Tifon și articole din tifon din Regulamentul (CEE) nr. 
3030/1993 al Consiliului, în curs de abrogare, la Anexa I.A, categoria 163 din propunerea de 
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reformare. Acest produs a fost utilizat în trecut în schimburile comerciale cu China și ar 
putea fi utilizat și în viitor.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Anexa VII - rândul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulamentul (CE) nr. 3168/94 al 
Comisiei (JO L 335, 23.12.94, p. 23)

eliminat

Justificare

Regulamentul (CE) nr. 3168/1994 va rămâne în vigoare ca act legislativ de sine stătător și nu 
va fi abrogat.


