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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

I- Propunerea Comisiei

Codificarea Regulamentului CEE nr. 3880/91 al Consiliului din 17 decembrie 1991 privind 
comunicarea datelor statistice referitoare la capturile nominale ale statelor membre care 
practică pescuitul în Atlanticul de Nord-Est a fost inițiată de către Comisie, iar o propunere 
relevantă a fost înaintată autorității legislative1. Noul regulament urmează să înlocuiască 
diferitele acte pe care le include (anexa VI la prezenta propunere de regulament).

Între timp, Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor 
privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei2 a fost modificată prin 
Decizia 2006/512/CE a Consiliului3, care a introdus o procedură de reglementare cu control
(denumită în continuare „procedura de reglementare cu control”).

În conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei4

din 17 iulie 2006 privind Decizia 2006/512/CE, pentru ca această nouă procedură să fie 
aplicabilă actelor deja în vigoare adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 
251 din tratat, acestea trebuie să fie adaptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

Prin urmare, este necesar să se reformeze codificarea Regulamentului (CEE) nr. 3880/91, în 
vederea inserării modificărilor necesare pentru adaptarea la noua procedură de comitologie.

II- Contextul general

Condițiile în care se aplică procedura de reglementare cu control sunt definite la noul articol 
5a din Decizia 1999/468/CEE astfel cum a fost modificată: actul juridic de bază trebuie să fie 
adoptat în conformitate cu procedura de codecizie și să împuternicească Comisia să adopte 
„măsuri cu un domeniu general de aplicare, destinate să modifice elemente neesențiale ale 
instrumentului, printre altele prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin 
completarea instrumentului cu noi elemente neesențiale” (denumite în continuare „măsuri 
cvasi-legislative”). 

În declarația comună din iulie 2006, PE, Consiliul și Comisia au convenit asupra unei prime 
liste de acte juridice de bază a căror adaptare la procedura de reglementare cu control era 
urgentă (aliniere prioritară). 

La 23 noiembrie 2007, Comisia a adoptat o comunicare privind alinierea generală la 
procedura de reglementare cu control (COM(2007)740 final), în care identifică 225 de acte 
legislative, care trebuie, la rândul lor, să facă obiectul unei adaptări și care figurează pe trei 
liste: lista 1 („lista generală”) - 156 de acte legislative, a căror adaptare va fi realizată prin 

                                               
1 COM(2006) 497 final
2 JO L 184 din 17.7.1999, p. 23. 
3 Decizie care a intrat în vigoare la 23.7.2006 (JO L 200 din 22.7.2006, p. 11). 
4 JO C 255 din 21.10.2006, p. 1.



PE402.570v02-00 4/6 AD\715128RO.doc

RO

regulamente de modificare denumite „omnibus”1; lista 2 („lista actelor în curs de codificare”) 
- 23 de acte legislative, a căror adaptare se va realiza fie prin modificare legislativă, fie prin 
conversia propunerii codificate într-o reformare, în funcție de progresul realizat în procesul de 
codificare; lista 3 („lista celorlalte acte care trebuie adaptate”) - a căror adaptare fie se va 
realiza în cadrul unei modificări substanțiale a actului de bază, care va depăși simplele aspecte 
de comitologie, fie va deveni inutilă prin abrogarea acestuia.

III- Observațiile raportorului

Prezenta propunere legislativă a Comisiei este inclusă în lista 2 menționată mai sus și 
utilizează tehnica reformării2.

La 12 decembrie 2007, Conferința președinților a hotărât să numească Comisia pentru afaceri 
juridice drept comisie competentă în fond, în vederea adaptării actelor legislative existente la 
noua procedură de comitologie, diferitele comisii specializate fiind asociate pentru aviz. 

În conformitate cu avizul din 25 ianuarie 2008 al grupului consultativ format din 
reprezentanții serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei3, 
prezenta propunere a Comisiei nu presupune nicio modificare de fond în afara celor care au 
fost identificate ca atare; pe de altă parte, potrivit aceluiași aviz, în ceea ce privește 
dispozițiile neschimbate ale actelor precedente care comportă aceste modificări de fond, 
Comisia se limitează la o simplă codificare, fără a introduce modificări de substanță.

În avizul său, grupul consultativ semnalează, de asemenea, o serie de adaptări tehnice 
necesare pentru asigurarea conformității propunerii cu normele de codificare. Raportorul 
pentru aviz consideră, la rândul său, că ar fi oportun să se inițieze efectuarea acestor adaptări 
tehnice. Totuși, Comisia pentru afaceri juridice este cea care trebuie să hotărască în această 
privință.

În ceea ce privește modificările de fond propuse (a se vedea articolele 2 și 5 și considerentele 
1, 9 și 10), raportorul pentru aviz consideră că acestea se limitează la propunerea unei alinieri 
complete și corecte la noua procedură de reglementare cu control. 

Noua procedură răspunde solicitării formulate cu mult timp în urmă de PE cu privire la 
consolidarea drepturilor sale de a controla punerea în aplicare a actelor legislative adoptate în 
cadrul procedurii de codecizie. PE va putea să se opună măsurilor „cvasi-legislative”4

preconizate, în termenii și condițiile fixate la alineatele (3) și (4) de la noul articol 5a din 
Decizia 1999/468/CEE astfel cum a fost modificată, când va considera că aceste măsuri 
depășesc competențele de executare stabilite de instrumentul de bază sau nu sunt compatibile 
cu scopul sau conținutul actului de bază, sau nu respectă principiul subsidiarității și al 

                                               
1 A se vedea documentele (COM(2007)0741, COM (2007)0824 și COM(2007)0822, denumite adesea primul, al 
doilea și al treilea „omnibus”.
2 Adoptarea unui nou act legislativ care să încorporeze într-un singur text atât modificările de fond pe care le 
aduce unui act anterior, cât și dispozițiile neschimbate ale actului vizat.
3 Instituit prin Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de 
reformare a actelor legislative (JO C 77, 28.3.2002, p. 1).
4 În special, adaptarea listei cu speciile și zonele statistice de pescuit, precum și descrierea acestor zone de 
pescuit și gradul autorizat de agregare a datelor.
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proporționalității.

******

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să 
propună aprobarea propunerii Comisiei.
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