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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

În contextul alinierii actelor juridice ca urmare a adoptării Tratatului de la Lisabona, Comisia 

pentru agricultură și dezvoltare rurală subliniază că este deosebit de important să se alinieze 

domeniile de politică acoperite de politica agricolă comună și care nu au fost adoptate în 

temeiul procedurii de codecizie. 

Delimitarea actelor delegate și a celor de punere în aplicare este o chestiune politică delicată, 

în special în sectorul agriculturii, care pare să fie un domeniu destul de tehnic, și poate 

implica alegeri și consecințe politice importante.  

Având în vedere cazurile recente de blocare în Consiliu a dosarelor de aliniere pentru acte 

legislative esențiale din domeniul agriculturii și al pescuitului, după eșuarea negocierilor din 

cadrul trilogurilor în primă lectură, Parlamentul ar trebui să se folosească de delegarea de 

competențe către Comisie pentru a aborda chestiunile tehnice și sensibile care ar putea avea 

un impact asupra consumatorilor din UE.  

În ceea ce privește alinierea propusă a articolelor din Regulamentul (CE) nr. 767/2009 și 

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, ar trebui să i se confere Comisiei competența de a adopta 

acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE) în loc de competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 291 din TFUE 

pentru următoarele obiective:  

• pentru a decide dacă un produs dat constituie un „furaj”, lucru care poate fi considerat 

o completare a definiției conceptului de „furaj” [articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul 

(CE) nr. 767/2009]; 

• pentru a modifica Catalogul comunitar pentru stabilirea conținutului maxim de 

impurități chimice [articolul 26 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 767/2009]; 

• pentru a determina lista utilizărilor preconizate și a recomanda durata utilizării 

[articolul 10 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 767/2009]. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 

care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Gruparea și prezentarea unor 

împuterniciri care nu sunt strâns legate 

între ele într-un singur act delegat al 

Comisiei împiedică Parlamentul să-și 
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exercite dreptul de control, deoarece este 

obligat să accepte sau să refuze pur și 

simplu întregul pachet, fără a avea 

posibilitatea de a-și prezenta avizul 

privind fiecare împuternicire în parte. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Articolul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Articolul 1a 

 Comisia nu grupează mai multe 

împuterniciri într-un singur act delegat. 

Justificare 

Gruparea și prezentarea mai multor împuterniciri care nu sunt strâns legate între ele într-un 

singur act delegat al Comisiei împiedică Parlamentul European să-și exercite dreptul de 

control, deoarece este obligat să accepte sau să refuze pur și simplu întregul pachet, fără a 

avea posibilitatea de a-și prezenta avizul privind fiecare împuternicire în parte. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea IX – punctul 86 – paragraful 2 – subpunctul 3 

Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 

Articolul 31 a – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 29 

alineatul (4) și la articolul 31 alineatul (1), 

se conferă Comisiei pentru o perioadă de 

timp nedeterminată, începând cu [data 

intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate menționată la articolul 29 

alineatul (4) și la articolul 31 alineatul (1) 

se conferă Comisiei pentru o perioadă de 

cinci ani de la data de [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. 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 opune prelungirii 



 

AD\1132888RO.docx 5/16 PE604.881v02-00 

 RO 

respective cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

Justificare 

Perioada standard de 5 ani, reînnoibilă, de delegare a competențelor (dacă nici CSL, nici PE 

nu se opun) ar trebui să se aplice tuturor dosarelor legate de AGRI, la fel ca și în cazul 

întregii legislații precedente. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XII – punctul 141 – paragraful 3 – subpunctul 11 

Regulamentul (CE) nr. 999/2001 

Articolul 23 b – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 5 alineatul 

(3), la articolul 6 alineatele (1) și (1b), la 

articolul 7 alineatele (3), (4) și (4a), la 

articolul 8 alineatele (1), (2) și (5), la 

articolul 9 alineatele (1) și (3), la articolul 

15 alineatul (3), la articolul 16 alineatul 

(7), la articolul 20 alineatul (2) și la 

articolul 23, se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de timp nedeterminată, începând 

cu [data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 5 alineatul 

(3), la articolul 6 alineatele (1) și (1b), la 

articolul 7 alineatele (3), (4) și (4a), la 

articolul 8 alineatele (1), (2) și (5), la 

articolul 9 alineatele (1) și (3), la articolul 

15 alineatul (3), la articolul 16 alineatul 

(7), la articolul 20 alineatul (2) și la 

articolul 23, se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de cinci ani de la data de [data 

intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. 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 opune 

prelungirii respective cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

Justificare 

Perioada standard de 5 ani, reînnoibilă, de delegare a competențelor (dacă nici CSL, nici PE 

nu se opun) ar trebui să se aplice tuturor dosarelor legate de AGRI, la fel ca și în cazul 

întregii legislații precedente. 
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Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XII – punctul 142 – paragraful 2 – subpunctul 3 

Directiva 2002/32/CE 

Articolul 10 a – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 7 alineatul 

(2) și la articolul 8 alineatele (1) și (2), se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de 

timp nedeterminată, începând cu [data 

intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate menționată la articolul 7 alineatul 

(2) și la articolul 8 alineatele (1) și (2) se 

conferă Comisiei pe o perioadă de cinci 

ani de la data de [data intrării în vigoare a 

prezentului Regulament Omnibus]. 

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 

opune prelungirii respective cel târziu cu 

trei luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

Justificare 

Perioada standard de 5 ani, reînnoibilă, de delegare a competențelor (dacă nici CSL, nici PE 

nu se opun) ar trebui să se aplice tuturor dosarelor legate de AGRI, la fel ca și în cazul 

întregii legislații precedente. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XII – punctul 147 – paragraful 4 – subpunctul 8 

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 

Articolul 34 a – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 12 

alineatul (4), la articolul 14 alineatul (1a), 

la articolul 24 alineatul (4) și la articolul 32 

al șaselea paragraf, se conferă Comisiei 

pentru o perioadă de timp nedeterminată, 

începând cu [data intrării în vigoare a 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 12 

alineatul (4), la articolul 14 alineatul (1a), 

la articolul 24 alineatul (4) și la articolul 32 

al șaselea paragraf, se conferă Comisiei 

pentru o perioadă de cinci ani de la data de 

[data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. Comisia prezintă 
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prezentului Regulament Omnibus]. 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 opune 

prelungirii respective cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

Justificare 

Perioada standard de 5 ani, reînnoibilă, de delegare a competențelor (dacă nici CSL, nici PE 

nu se opun) ar trebui să se aplice tuturor dosarelor legate de AGRI, la fel ca și în cazul 

întregii legislații precedente. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XII – punctul 148 – paragraful 2 – subpunctul 2 

Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 

Articolul 9 a – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 8, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de timp 

nedeterminată, începând cu [data intrării 

în vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate menționată la articolul 8 se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de 

cinci ani de la data de [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. 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 opune prelungirii 

respective cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

Justificare 

Perioada standard de 5 ani, reînnoibilă, de delegare a competențelor (dacă nici CSL, nici PE 

nu se opun) ar trebui să se aplice tuturor dosarelor legate de AGRI, la fel ca și în cazul 

întregii legislații precedente. 
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Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XII – punctul 149 – paragraful 2 – subpunctul 6 

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 

Articolul 21 a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 3 alineatul 

(5), la articolul 6 alineatul (3), la articolul 7 

alineatul (5), la articolul 16 alineatul (6) și 

la articolul 21, se conferă Comisiei pentru 

o perioadă de timp nedeterminată, 

începând cu [data intrării în vigoare a 

prezentului Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 3 alineatul 

(5), la articolul 6 alineatul (3), la articolul 7 

alineatul (5), la articolul 16 alineatul (6) și 

la articolul 21, se conferă Comisiei pentru 

o perioadă de cinci ani, începând cu data 

de [data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. 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 opune 

prelungirii respective cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XII – punctul 156 – paragraful 2 – subpunctul 5 

Regulamentul (CE) nr. 183/2005 

Articolul 30 a – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 5 alineatul 

(3), la articolul 10 alineatul (3) și la 

articolele 27 și 28, se conferă Comisiei 

pentru o perioadă de timp nedeterminată, 

începând cu [data intrării în vigoare a 

prezentului Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 5 alineatul 

(3), la articolul 10 alineatul (3) și la 

articolele 27 și 28, se conferă Comisiei 

pentru o perioadă de cinci ani, începând cu 

data de [data intrării în vigoare a 

prezentului Regulament Omnibus]. 

Comisia prezintă un raport privind 

delegarea de competențe cel târziu cu 

nouă luni înainte de încheierea perioadei 

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

identice, cu excepția cazului în care 

Parlamentul European sau Consiliul se 

opune prelungirii respective cel târziu cu 

trei luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

Justificare 

Perioada standard de 5 ani, reînnoibilă, de delegare a competențelor (dacă nici CSL, nici PE 

nu se opun) ar trebui să se aplice tuturor dosarelor legate de AGRI, la fel ca și în cazul 

întregii legislații precedente. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XII – punctul 164 – paragraful 2 – subpunctul 5 

Directiva 2009/128/CE 

Articolul 20 a – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 5 alineatul 

(3), la articolul 8 alineatul (7), la articolul 

14 alineatul (4) și la articolul 15 alineatul 

(1), se conferă Comisiei pentru o perioadă 

de timp nedeterminată, începând cu [data 

intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 5 alineatul 

(3), la articolul 8 alineatul (7), la articolul 

14 alineatul (4) și la articolul 15 alineatul 

(1), se conferă Comisiei pentru o perioadă 

de cinci ani, începând cu data de [data 

intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. 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 opune 

prelungirii respective cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

Justificare 

Perioada standard de 5 ani, reînnoibilă, de delegare a competențelor (dacă nici CSL, nici PE 

nu se opun) ar trebui să se aplice tuturor dosarelor legate de AGRI, la fel ca și în cazul 

întregii legislații precedente. 
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Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XII – punctul 166 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În vederea atingerii obiectivelor 

Regulamentului (CE) nr. 767/2009, 

competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din tratat ar 

trebui delegată Comisiei pentru a modifica 

anexele la regulamentul respectiv în 

vederea adaptării acestora la progresele 

tehnice și a pentru a completa regulamentul 

în cauză cu o listă de categorii de materii 

prime pentru furaje. Este deosebit de 

important ca, în cursul lucrărilor sale 

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 

privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 

2016. 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. 

În vederea atingerii obiectivelor 

Regulamentului (CE) nr. 767/2009, 

competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din tratat ar 

trebui delegată Comisiei pentru a modifica 

anexele la regulamentul respectiv în 

vederea adaptării acestora la progresele 

tehnice, pentru a actualiza lista utilizărilor 

preconizate și a stabili conținutul maxim 

de impurități chimice, astfel cum este 

menționat în anexa I punctul 1, precum și 

pentru a completa regulamentul în cauză cu 

o listă de categorii de materii prime pentru 

furaje, respectiv pentru a clarifica dacă un 

anume produs constituie furaj. Este 

deosebit de important ca, în cursul 

lucrărilor sale 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 privind o mai 

bună legiferare din 13 aprilie 2016. 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 sistematic acces la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XII – punctul 166 – paragraful 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

În vederea asigurării unor condiții 

uniforme de punere în aplicare a 

eliminat 
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Regulamentului (CE) nr. 767/2009, ar 

trebui conferite Comisiei competențe de 

executare pentru a clarifica dacă un 

anumit produs constituie furaj, pentru a 

actualiza lista utilizărilor prevăzute și 

pentru a stabili conținutul maxim de 

impurități chimice. Competențele 

respective trebuie exercitate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

182/2011. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XII – punctul 166 – paragraful 3 – subpunctul 2 

Regulamentul (CE) nr. 767/2009 

Articolul 7 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comisia poate adopta acte de 

punere în aplicare pentru a clarifica dacă 

un anumit produs constituie furaj în sensul 

prezentului regulament. Aceste acte de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura menționată la 

articolul 28 alineatul (3). 

2. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 27a pentru a clarifica dacă un 

anumit produs constituie furaj în sensul 

prezentului regulament. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XII – punctul 166 – paragraful 3 – subpunctul 3 

Regulamentul (CE) nr. 767/2009 

Articolul 10 – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. În termen de șase luni de la 

primirea unei cereri valabile sau, după caz, 

după primirea avizului Autorității, Comisia 

adoptă acte de punere în aplicare de 

actualizare a listei utilizărilor preconizate 

dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la 

alineatul (2). Aceste acte de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura menționată la articolul 28 

5. În termen de șase luni de la 

primirea unei cereri valabile sau, după caz, 

după primirea avizului Autorității, Comisia 

adoptă acte delegate de actualizare a listei 

utilizărilor preconizate dacă sunt întrunite 

condițiile prevăzute la alineatul (2). Aceste 

acte delegate se adoptă în conformitate cu 

procedura menționată la articolul 27a. 
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alineatul (3). 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XII – punctul 166 – paragraful 3 – subpunctul 6 

Regulamentul (CE) nr. 767/2009 

Articolul 26 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Modificările aduse Catalogului 

comunitar care stabilesc conținutul maxim 

de impurități chimice, astfel cum este 

menționat în anexa I punctul 1, sau a 

nivelurilor de puritate botanică, astfel cum 

sunt menționate în anexa I punctul 2, ori a 

conținutului de umiditate, astfel cum este 

menționat în anexa I punctul 6, sau a 

specificațiilor care înlocuiesc declarația 

obligatorie, astfel cum este menționată la 

articolul 16 alineatul (1) litera (b), se 

adoptă prin intermediul unui act de 

punere în aplicare. Aceste acte de punere 

în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura menționată la articolul 28 

alineatul (3). 

3. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 27a pentru a modifica Catalogul 
comunitar pentru stabilirea conținutului 

maxim de impurități chimice, astfel cum 

este menționat în anexa I punctul 1, sau a 

nivelurilor de puritate botanică, astfel cum 

sunt menționate în anexa I punctul 2, ori a 

conținutului de umiditate, astfel cum este 

menționat în anexa I punctul 6, sau a 

specificațiilor care înlocuiesc declarația 

obligatorie, astfel cum este menționată la 

articolul 16 alineatul (1) litera (b). 

 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XII – punctul 166 – paragraful 3 – subpunctul 8 

Regulamentul (CE) nr. 767/2009 

Articolul 27 a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 6 alineatul 

(2), la articolul 17 alineatul (4), la articolul 

20 alineatul (2) și la articolul 27 alineatul 

(1), se conferă Comisiei pentru o perioadă 

de timp nedeterminată, începând cu [data 

intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 6 alineatul 

(2), la articolul 17 alineatul (4), la articolul 

20 alineatul (2) și la articolul 27 alineatul 

(1), se conferă Comisiei pentru o perioadă 

de cinci ani, începând cu [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu 

cu nouă luni înainte de încheierea 
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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 opune prelungirii 

respective cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XII – punctul 167 – paragraful 4 – subpunctul 20 

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 

Articolul 51 a – alineatul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Delegarea de competențe 

menționată la articolul 5 alineatele (1) și 

(2), la articolul 6 alineatele (1) și (2), la 

articolul 7 alineatul (4), la articolul 11 

alineatul (2), la articolul 15 alineatul (1), la 

articolul 17 alineatul (2), la articolul 18 

alineatul (3), la articolul 19 alineatul (4), la 

articolul 20 alineatul (11), la articolul 21 

alineatul (6), la articolul 27, la articolul 31 

alineatul (2), la articolul 32 alineatul (3), la 

articolul 40 alineatul (1), la articolul 42 

alineatul (2) primul paragraf, la articolul 43 

alineatul (3) și la articolul 48 alineatul (7) 

primul paragraf și alineatul (8) se conferă 

Comisiei pentru o perioadă de timp 

nedeterminată, începând cu [data intrării 

în vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. 

2. Delegarea de competențe 

menționată la articolul 5 alineatele (1) și 

(2), la articolul 6 alineatele (1) și (2), la 

articolul 7 alineatul (4), la articolul 11 

alineatul (2), la articolul 15 alineatul (1), la 

articolul 17 alineatul (2), la articolul 18 

alineatul (3), la articolul 19 alineatul (4), la 

articolul 20 alineatul (11), la articolul 21 

alineatul (6), la articolul 27, la articolul 31 

alineatul (2), la articolul 32 alineatul (3), la 

articolul 40 alineatul (1), la articolul 42 

alineatul (2) primul paragraf, la articolul 43 

alineatul (3) și la articolul 48 alineatul (7) 

primul paragraf și alineatul (8) se conferă 

Comisiei pentru o perioadă de cinci ani, 

începând cu data de [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. 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 opune prelungirii 

respective cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

Justificare 

Perioada standard de 5 ani, reînnoibilă, de delegare a competențelor (dacă nici CSL, nici PE 



 

PE604.881v02-00 14/16 AD\1132888RO.docx 

RO 

nu se opun) ar trebui să se aplice tuturor dosarelor legate de AGRI, la fel ca și în cazul 

întregii legislații precedente. 
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