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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

În prezenta propunere, Comisia a prezentat patru amendamente la Regulamentul (UE) 

nr. 182/20111 („regulamentul privind comitologia”) care abordează situațiile în care, în cursul 

procedurii de comitologie, comitetul de apel nu este în măsură să adopte un aviz cu privire la 

proiectul de act de punere în aplicare propus de Comisie. Mai precis, se propune: 

• să nu se mai contabilizeze în calculul majorității calificate a comitetului de apel 

voturile membrilor comitetului care se abțin de la vot. Deciziile comitetului de apel ar 

fi considerate valabile doar dacă membrii participanți reprezintă o majoritate simplă a 

statelor membre; 

• să se permită comitetului de apel să organizeze o altă reuniune la nivel ministerial; 

• să se acorde Comisiei posibilitatea de a sesiza Consiliul pentru a obține din partea 

acestuia o opinie cu privire la o chestiune și implicațiile mai largi ale acesteia, atunci 

când comitetul de apel nu a emis un aviz; 

• să se facă publice voturile fiecărui stat membru în cadrul comitetului de apel. Această 

măsură vizează creșterea transparenței procedurilor de comitologie. 

Modificările propuse nu se aplică decât procedurilor care se desfășoară la nivelul comitetului 

de apel atunci când nu a fost emis un aviz. În practică, propunerea vizează doar 2% din totalul 

proiectelor de acte de punere în aplicare prezentate comitetelor. 

În ceea ce privește politica comercială comună care intră în competența Comisiei pentru 

comerț internațional (INTA), există 14 comitete de comitologie (în 20152), iar majoritatea 

actelor de punere în aplicare adoptate se referă la domeniul instrumentelor de apărare 

comercială („IAC”), și anume la măsurile antidumping și compensatorii (de exemplu, în 

2015, dintr-un total de 58 de acte de punere în aplicare adoptate în domeniul politicii 

comerciale comune, 52 se refereau la IAC). Regulamentul privind comitologia a început să se 

aplice în cazul măsurilor IAC doar din februarie 2014, în urma adoptării Regulamentului (UE) 

nr. 37/20143. De atunci, comitetul de apel nu a fost sesizat decât o singură dată pentru 

măsurile IAC, în februarie 2017, în cazul panourilor solare4. 

Comisia INTA este responsabilă și de punerea în aplicare a actelor adoptate în alte domenii, 

cum fi asistența macrofinanciară acordată țărilor terțe sau aspectele externe ale operațiunilor 

vamale. 

În general, raportorul salută propunerea Comisiei. Experiența demonstrează că ar trebui create 

mecanisme mai precise pentru a îmbunătăți soliditatea și transparența pozițiilor adoptate de 

statele membre în cadrul procedurilor de comitologie. Cu toate acestea, ar trebui să se 

                                                 
1 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. 13-18.  
2 Raportul Comisiei privind activitatea comitetelor în 2015, COM(2016) 772 final, 5.12.2016. 
3 Regulamentul (UE) nr. 37/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2014 de modificare 

a anumitor regulamente privind politica comercială comună în ceea ce privește procedurile de adoptare a 

anumitor măsuri, JO L 18, 21.1.2014, p. 1-51. 
4 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/367 al Comisiei din 1 martie 2017 de instituire a unei taxe 

antidumping definitive pentru importurile de module fotovoltaice pe bază de siliciu cristalin și componentele lor 

cheie (și anume celule) originare sau expediate din Republica Populară Chineză, în urma unei reexaminări 

efectuate în perspectiva expirării măsurilor în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 

2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului și de încheiere a anchetei de reexaminare intermediară 

parțială în temeiul articolului 11 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036, JO L 56, 3.3.2017, p. 131-207. 
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garanteze că procedurile de comitologie nu afectează negativ, nici la nivelul comitetului de 

apel, nici în momentul sesizării Consiliului, adoptarea măsurilor necesare privind IAC, care se 

face adesea sub presiunea timpului. 

În general, raportorul ar dori să sublinieze că procedurile din cadrul Uniunii Europene („UE”) 

trebuie să fie optimizate și executate fără întârzieri inutile. Este foarte important ca UE să își 

respecte angajamentele, obiectivele și obligațiile în acest moment al intensificării concurenței 

economice mondiale, astfel încât să rămână competitivă și să stabilească standarde la 

înălțimea obiectivelor sale economice, sociale și de mediu. 

Prin urmare, raportorul propune ca, în ceea ce privește reuniunile comitetului de apel (la nivel 

ministerial, precum și reuniunea inițială) și sesizarea Consiliului, să se precizeze că, în cazul 

în care actele de bază respective prevăd un interval de timp fix pentru finalizarea procedurilor, 

Comisia ar trebui să aibă întotdeauna posibilitatea de a scurta termenele. 

Se propune, de asemenea, să se stabilească un anumit termen în care Parlamentul European și 

Consiliul să își exercite dreptul de control. Acest termen exista înainte de adoptarea 

regulamentului privind comitologia în vigoare în prezent, iar raportorul consideră regretabil 

faptul că acesta nu mai este inclus în actualul regulament privind comitologia. Prin urmare, 

această modificare a actualului regulament privind comitologia ar trebui considerată drept o 

bună oportunitate de a stabili un termen care ar oferi mai multă certitudine pentru exercitarea 

de către Parlamentul European a dreptului său de control. Ar trebui, de asemenea, stabilite 

excepții corespunzătoare pentru cazurile de urgență, deoarece nu se urmărește în niciun caz 

reducerea eficacității procedurii de comitologie.  

 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este 

comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) În cazul în care actele legislative 

ale Uniunii prevăd efectuarea de către 

Comisie a unei anchete pe baza unei 

plângeri depuse de o persoană fizică sau 

juridică, cum ar fi în cazul procedurilor 

antidumping și compensatorii, Comisia 

trebuie să ia decizii în termene specifice și 

pe baza concluziilor la care s-a ajuns în 

cursul anchetei. 
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Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Pentru ca valoarea adăugată adusă 

de comitetul de apel să crească, rolul său ar 

trebui întărit prin prevederea posibilității ca 

acesta să țină o nouă reuniune, ori de câte 

ori nu este emis niciun aviz. Nivelul 

corespunzător de reprezentare la noua 

reuniune a comitetului de apel ar trebui să 

fie nivelul ministerial, pentru a se asigura 

posibilitatea de a purta o discuție politică. 

Pentru a permite organizarea acestei noi 

reuniuni, termenul în care comitetul de apel 

emite un aviz ar trebui prelungit. 

(8) Pentru ca valoarea adăugată adusă 

de comitetul de apel să crească, rolul său ar 

trebui întărit prin prevederea posibilității ca 

acesta să țină o nouă reuniune, ori de câte 

ori nu este emis niciun aviz. Nivelul 

corespunzător de reprezentare la noua 

reuniune a comitetului de apel ar trebui să 

fie nivelul ministerial, pentru a se asigura 

posibilitatea de a purta o discuție politică. 

Pentru a permite organizarea acestei noi 

reuniuni, termenul în care comitetul de apel 

emite un aviz ar trebui prelungit, cu 

excepția cazului în care termenele 

prevăzute în actele de bază relevante 

trebuie respectate, cum ar fi în cazul 

măsurilor antidumping și compensatorii. 

Pentru a se asigura că procedurile la 

nivelul comitetului de apel nu dau naștere 

la întârzieri, Comisia ar trebui să poată, 

de asemenea, în cazurile justificate 

corespunzător, să scurteze termenele în 

care comitetul de apel trebuie să emită un 

aviz. 

 

Amendamentul 3 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În cazuri specifice, Comisia ar 

trebui să aibă posibilitatea de a solicita 

Consiliului să îi indice punctele de vedere 

și aprecierea sa cu privire la implicațiile 

mai ample ale lipsei unui aviz, inclusiv cu 

privire la implicațiile instituționale, 

juridice, politice și internaționale. Comisia 

ar trebui să țină seama de poziția exprimată 

(10) În cazuri specifice, Comisia ar 

trebui să aibă posibilitatea de a solicita 

Consiliului să îi indice punctele de vedere 

și aprecierea sa cu privire la implicațiile 

mai ample ale lipsei unui aviz, inclusiv cu 

privire la implicațiile instituționale, 

juridice, politice și internaționale. Comisia 

ar trebui să țină seama de poziția exprimată 
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de Consiliu în termen de 3 luni de la 

sesizare. În cazuri justificate în mod 

corespunzător, Comisia poate indica în 

sesizare un termen mai scurt. 

de Consiliu în termen de 3 luni de la 

sesizare. În cazuri justificate în mod 

corespunzător, Comisia poate indica în 

sesizare un termen mai scurt. Ar trebui să 

se aplice un termen mai scurt atunci când 

Comisia trebuie să respecte termene 

prevăzute în actele de bază relevante, ca 

în cazul măsurilor antidumping și 

compensatorii. Parlamentului European 

ar trebui să îi fie acordată posibilitatea de 

a își exprima opinia în cadrul termenelor 

stabilite. 

Justificare 

Dreptul de control al Parlamentului European este subminat în cazul în care Comisia nu 

respectă termenul acordat Parlamentului pentru a-și exprima opinia în momentul în care 

aceasta emite un act de punere în aplicare, astfel cum s-a întâmplat în unele cazuri recente de 

antidumping. Acest principiu ar trebui respectat independent de discreția conferită Comisiei 

pentru accelerarea procedurilor în cazurile justificabile. 

 

Amendamentul 4 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Este necesară mai multă 

transparență în ceea ce privește voturile 

reprezentanților statelor membre în 

comitetul de apel, care ar trebui să fie 

făcute publice. 

(11) Este necesară mai multă 

transparență în ceea ce privește voturile 

reprezentanților statelor membre în 

comitete și în comitetul de apel, care ar 

trebui să fie făcute publice. 

Amendamentul 5 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 

Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 5 

 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (-1) La articolul 3 alineatul (7), 

paragraful al cincilea se înlocuiește cu 

următorul text: 



 

AD\1140988RO.docx 7/12 PE610.686v02-00 

 RO 

Președintele stabilește data reuniunii 

comitetului de apel în strânsă cooperare cu 

membrii comitetului, pentru a permite 

statelor membre și Comisiei să asigure un 

nivel adecvat de reprezentare. Până la 1 

aprilie 2011, Comisia convoacă prima 

reuniune a comitetului de apel, pentru a 

adopta regulamentul său de procedură. 

„Președintele stabilește data reuniunii 

comitetului de apel în strânsă cooperare cu 

membrii comitetului, pentru a permite 

statelor membre și Comisiei să asigure cel 

mai înalt nivel adecvat de reprezentare.” 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=RO) 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 

Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) La articolul 3 alineatul (7) se 

adaugă al șaselea paragraf, după cum 

urmează: 

(1) La articolul 3 alineatul (7), se 

adaugă următoarele paragrafe:  

„În cazul în care, după cum prevede 

articolul 6 alineatul (3) al doilea paragraf, 

comitetul de apel nu emite niciun aviz, 

președintele poate decide organizarea unei 

noi reuniuni a comitetului de apel, la nivel 

ministerial. În astfel de cazuri, comitetul de 

apel emite avizul său în termen de 3 luni de 

la data sesizării inițiale. ”; 

„În cazul în care, după cum prevede 

articolul 6 alineatul (3) al doilea paragraf, 

comitetul de apel nu emite niciun aviz, 

președintele poate decide organizarea unei 

noi reuniuni a comitetului de apel, la nivel 

ministerial. În astfel de cazuri, comitetul de 

apel emite avizul său în termen de 3 luni de 

la data sesizării inițiale, astfel cum se 

prevede la al treilea paragraf de la 

prezentul alineat. Dacă este cazul, 

Comisia stabilește un termen mai scurt 

pentru comitetul de apel pentru a respecta 

termenele stabilite în actele de bază 

relevante. 

 Comisia poate decide, în cazurile 

justificate corespunzător, să stabilească 

un termen mai scurt decât termenele 

menționate la prezentul alineat.” 

 

Amendamentul 7 

Propunere de regulament 
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 a (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 

Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2 

 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (1a) La articolul 5 alineatul (5), al 

doilea paragraf se înlocuiește cu 

următorul text: 

Comisia poartă consultări cu statele 

membre. Cel devreme la 14 zile și cel 

târziu la o lună de la data reuniunii 

comitetului, Comisia informează membrii 

comitetului în legătură cu rezultatele 

consultărilor respective și prezintă un 

proiect de act de punere în aplicare 

comitetului de apel. Prin derogare de la 

articolul 3 alineatul (7), comitetul de apel 

se reunește cel devreme la 14 zile și cel 

târziu la o lună de la data prezentării 

proiectului de act de punere în aplicare. 

Comitetul de apel emite un aviz în 

conformitate cu articolul 6. Termenele 

prevăzute la acest alineat nu aduc atingere 

necesității de a respecta termenele stabilite 

în actele de bază pertinente. 

„Comisia poartă consultări cu statele 

membre. Cel devreme la 10 zile și cel 

târziu la 21 de zile de la data reuniunii 

comitetului, Comisia informează membrii 

comitetului în legătură cu rezultatele 

consultărilor respective și prezintă un 

proiect de act de punere în aplicare 

comitetului de apel. Prin derogare de la 

articolul 3 alineatul (7), comitetul de apel 

se reunește cel devreme la 10 zile și cel 

târziu la 21 de zile de la data prezentării 

proiectului de act de punere în aplicare. 

Comitetul de apel emite un aviz în 

conformitate cu articolul 6. Termenele 

prevăzute la acest alineat nu aduc atingere 

necesității de a respecta termenele stabilite 

în actele de bază pertinente. Comisia 

informează Parlamentul European cu 

privire la avizul comitetului de apel. 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0182&from=RO) 

 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 

Articolul 6 – alineatul 3 a – paragraful 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) se inserează următorul alineat (3a): (b) se inserează următorul alineat (3a): 

„3a. În cazul în care comitetul de apel nu 

emite niciun aviz, Comisia poate supune 

chestiunea atenției Consiliului pentru a 

obține din partea acestuia o opinie care 

„3a. În cazul în care comitetul de apel nu 

emite niciun aviz, Comisia poate supune 

chestiunea atenției Consiliului pentru a 

obține din partea acestuia o opinie care 
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indică punctele de vedere și aprecierea sa 

cu privire la implicațiile mai ample ale 

lipsei avizului, inclusiv cu privire la 

implicațiile instituționale, juridice, politice 

și internaționale. Comisia ține seama de 

poziția exprimată de Consiliu în termen de 

3 luni de la sesizare. În cazuri justificate în 

mod corespunzător, Comisia poate indica 

în sesizare un termen mai scurt. 

indică punctele de vedere și aprecierea sa 

cu privire la implicațiile mai ample ale 

lipsei avizului, inclusiv cu privire la 

implicațiile instituționale, juridice, politice 

și internaționale. Comisia ține seama de 

poziția exprimată de Consiliu în termen de 

3 luni de la sesizare. În cazuri justificate în 

mod corespunzător, Comisia poate indica 

în sesizare un termen mai scurt. Atunci 

când este cazul, Comisia stabilește un 

termen mai scurt pentru a respecta 

termenele stabilite în actele de bază 

relevante.” 

 

Amendamentul 9 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 

Articolul 10 – alineatul 1 – litera e 

 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) rezultatul votării, inclusiv, în cazul 

comitetului de apel, voturile exprimate de 

fiecare reprezentant al unui stat membru; 

(e) rezultatul votării, inclusiv, în cazul 

în care comitetul nu emite niciun aviz, și, 

în cazul comitetului de apel, voturile 

exprimate de fiecare reprezentant al unui 

stat membru; 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou) 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 

Articolul 11 – alineatul 1 a (nou) 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) La articolul 11, se adaugă 

următorul alineat: 

 „Parlamentul European și Consiliul au la 

dispoziție o lună, începând de la data 

primirii proiectului final de act de punere 

în aplicare în versiunile lingvistice 
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transmise comitetului în cauză, pentru a 

oferi indicația menționată la primul 

alineat. Termenul de o lună nu se aplică 

în cazurile urgente sau în cazul actelor de 

punere în aplicare legate de gestionarea 

curentă și/sau cu o durată de validitate 

limitată.” 

Justificare 

Dreptul de control al Parlamentului European nu poate fi pus în aplicare în mod eficient 

dacă termenul pentru exercitarea acestuia nu este cunoscut. Termenul de o lună pentru 

exercitarea dreptului de control exista în fostul cadru de comitologie, definit în Decizia 

1999/468/CE a Consiliului, și a fost stabilit în Acordul interinstituțional din 2008 dintre 

Parlamentul European și Comisie privind procedurile de comitologie. Regulamentul nr. 

182/2011 în vigoare ar trebui să prevadă acest termen. 
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