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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri constituţionale recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului de stabilire a normelor şi 
principiilor generale privind mecanismele 
de control de către statele membre al 
exercitării competenţelor de executare de 
către Comisie

Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului de stabilire a normelor şi 
principiilor generale privind exercitarea 
competenţelor de executare de către 
Comisie în conformitate cu articolul 291 al 
Tratatului privind funcţionarea Uniunii 
Europene în conformitate cu articolul 291 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui stabilite criterii care să fie 
utilizate pentru a stabili procedura care 
trebuie folosită pentru adoptarea actelor de 
punere în aplicare. Pentru a se asigura o 
mai mare consecvenţă şi pentru a se 
asigura faptul că cerinţele procedurale 
sunt proporţionale cu natura actelor de 
punere în aplicare care trebuie adoptate, 
criteriile respective ar trebui să fie 
obligatorii.

(8) Procedura care trebuie folosită pentru 
adoptarea actelor de punere în aplicare 
trebuie adoptată de legiuitor în fiecare act 
de bază, ţinând seama de criteriile 
stabilite în prezentul regulament.
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Or. en

Justificare

Decizia cu privire la utilizarea procedurii consultative sau a procedurii de examinare trebuie 
lăsată, de la caz la caz, la latitudinea legiuitorului în actul de bază, luând în consideraţie 
criteriile stabilite la articolul 2.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Procedura de examinare ar trebui să se 
aplice exclusiv măsurilor al căror 
domeniu de aplicare este general, menite 
să pună în aplicare acte de bază şi 
măsurilor specifice cu un impact care 
poate fi important. Procedura respectivă
ar trebui să prevadă exercitarea în aşa 
măsură a controlului de către statele 
membre încât măsurile să nu poată fi 
adoptate dacă nu sunt conforme cu avizul 
comitetului decât în cazuri cu totul 
excepţionale, în care Comisiei ar trebui să i 
se poată permite să adopte şi să aplice
măsuri pentru o perioadă limitată de timp, 
în ciuda unui aviz negativ. Comisia ar 
trebui să poată revizui proiectul de măsuri 
în cazul în care comitetul nu emite niciun 
aviz, ţinând seama de opiniile exprimate în 
cadrul comitetului.

(9) Procedura de examinare ar trebui să 
prevadă o metodă de control care să le 
permită statelor membre să elimine 
posibilitatea adoptării unor măsuri dacă
acestea nu sunt conforme cu avizul
comitetului sau dacă comitetul nu 
formulează un aviz. Comisia ar trebui 
totuşi ca, în circumstanţe cu totul 
excepţionale, de definit în actul de bază, să 
poată adopta şi aplica măsuri pentru o 
perioadă limitată de timp. Comisia ar trebui 
să poată revizui proiectul de măsuri, ţinând 
seama de opiniile exprimate în cadrul 
comitetului.

Or. en

Justificare

Decizia cu privire la utilizarea procedurii consultative sau a procedurii de examinare trebuie 
lăsată la latitudinea legiuitorului, în actul de bază. În lipsa unui aviz sau în cazul unui 
negativ, Comisia ar trebui autorizată doar să aplice măsurile pe o perioadă de timp limitată, 
dându-i-se timp pentru a-şi modifica propunerea iniţială.



PA\816439SLRO.doc 5/14 PE441.294v01-00

RO

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Procedura de consultare ar trebui să 
se aplice în toate celelalte cazuri şi atunci 
când este considerată cea mai adecvată.

eliminat

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 8.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie normele şi 
principiile generale privind mecanismele 
care se aplică în cazul în care un act al 
Uniunii cu putere juridică obligatorie 
(denumit în continuare „act de bază”) 
prevede că adoptarea de către Comisie a 
unor acte de punere în aplicare obligatorii 
trebuie să facă obiectul unui control din 
partea statelor membre.

Prezentul regulament stabileşte normele şi 
principiile generale privind mecanismele 
care se aplică în cazul în care un act al 
Uniunii cu forţă juridică obligatorie 
(denumit în continuare „act de bază”) 
impune condiţii unitare de punere în 
aplicare şi prevede că adoptarea de către 
Comisie a unor astfel de acte de punere în 
aplicare trebuie să facă obiectul unui 
control din partea statelor membre.

Or. en

Justificare

În concordanţă cu articolul 291 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene:
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Procedura de examinare poate fi 
aplicată numai pentru adoptarea de:

2. Procedura de examinare se aplică pentru 
adoptarea de: 

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 8.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) Măsuri de punere în aplicare cu un 
domeniu general de aplicare;

(a) dispoziţii de aplicare generale, acolo 
unde sunt necesare condiţii unitare de 
aplicare;  

Or. en

Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 8.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul tuturor celorlalte măsuri de 
punere în aplicare şi pentru măsurile de 
punere în aplicare menţionate la alineatul 
(2) - atunci când se consideră adecvat, se 
aplică procedura de consultare.

eliminat

Or. en
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Justificare

A se vedea amendamentul la considerentul 8.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Preşedintele poate obţine avizul 
comitetului prin procedura scrisă. Acesta 
trimite comitetului proiectul de măsuri cu 
privire la care se solicită avizul acestuia şi 
stabileşte un termen-limită în funcţie de 
urgenţa chestiunii în cauză. Se consideră că 
orice membru al comitetului care nu se 
opune sau abţine în mod explicit înainte 
de expirarea termenului-limită stabilit şi-a 
dat acordul tacit cu privire la proiectul de 
măsuri.

5. Preşedintele poate obţine avizul 
comitetului prin procedura scrisă. Acesta 
trimite comitetului proiectul de măsuri cu 
privire la care se solicită avizul acestuia şi 
stabileşte un termen-limită în funcţie de 
urgenţa chestiunii în cauză. Se consideră că 
orice membru al comitetului care nu 
răspunde înainte de expirarea termenului-
limită stabilit se abţine.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Dacă proiectul de măsuri este conform 
cu avizul comitetului, Comisia adoptă 
aceste măsuri, mai puţin în cazul au apărut 
circumstanţe excepţionale sau noi elemente 
care ar justifica neadoptarea măsurilor. În 
astfel de cazuri, preşedintele poate înainta
comitetului un nou proiect de măsuri care 
trebuie adoptate.

2. Dacă proiectul de măsuri este conform 
cu avizul comitetului, Comisia adoptă 
aceste măsuri, mai puţin în cazul au apărut 
circumstanţe excepţionale sau noi elemente 
care ar justifica neadoptarea măsurilor. În 
astfel de cazuri, preşedintele înaintează
comitetului un nou proiect de măsuri care 
trebuie adoptate.

Or. en
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care proiectul de măsuri nu 
este conform cu avizul comitetului, 
Comisia nu adoptă măsurile respective. 
Preşedintele poate înainta comitetului 
proiectul de măsuri pentru deliberări 
suplimentare pe marginea acestora sau 
poate înainta o versiune modificată a 
proiectului de măsuri.

3. În cazul în care proiectul de măsuri nu 
este conform cu avizul comitetului, sau 
dacă comitetul nu formulează un aviz, 
Comisia nu adoptă măsurile respective. 
Preşedintele poate înainta comitetului 
proiectul de măsuri pentru deliberări 
suplimentare pe marginea acestora sau 
poate înainta o versiune modificată a 
proiectului de măsuri.

Or. en

Justificare

Un aviz negativ sau lipsa unui aviz ar trebuie să aibă aceleaşi consecinţe şi să conducă la 
deliberări suplimentare în comitet, înainte ca măsurile să fie, eventual, adoptate.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul în care nu se emite niciun aviz, 
Comisia poate adopta proiectul de măsuri. 
Atunci când Comisia nu adoptă proiectul 
de măsuri, preşedintele poate înainta 
comitetului o versiune modificată a 
proiectului de măsuri.

eliminat

Or. en

Justificare

Corelat cu amendamentul la articolul 5 alineatul (3).
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Prin derogare de la alineatul (3), 
Comisia poate adopta un proiect de măsuri 
care nu este conform cu avizul comitetului 
atunci când neadoptarea acestuia până la 
un termen-limită imperativ ar crea o 
perturbare semnificativă a pieţelor sau ar 
implica un risc pentru securitatea sau 
siguranţa persoanelor sau a intereselor 
financiare ale Uniunii.

5. Prin derogare de la alineatul (3), în cazul 
în care comitetul nu formulează un aviz 
sau dacă un proiect de măsuri nu este 
conform cu avizul comitetului, Comisia 
poate adopta temporar respectivul proiect 
de măsuri, pe o perioadă de maximum 42 
de zile, atunci când neadoptarea acestuia 
până la un termen-limită imperativ ar crea 
o perturbare semnificativă a pieţelor din 
sectorul agricol sau ar implica un risc 
pentru securitatea sau siguranţa 
persoanelor sau a intereselor financiare ale 
Uniunii în sensul articolului 235 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene.

Într-un astfel de caz, Comisia informează 
de îndată comitetul cu privire la motivele 
pentru care a adoptat măsurile şi le poate 
înainta pentru o a doua deliberare în cadrul 
comitetului. În cazul în care măsurile 
adoptate nu sunt conforme cu cel de al 
doilea aviz al comitetului sau în cazul în 
care măsurile nu au fost înaintate pentru 
o a doua deliberare în termen de o lună de 
la adoptarea lor, Comisia abrogă de 
îndată măsurile. În cazul în care măsurile 
sunt conforme cu cel de al doilea aviz al 
comitetului sau în cazul în care nu se 
emite niciun aviz, măsurile respective 
rămân în vigoare.

Într-un astfel de caz, Comisia informează 
de îndată comitetul cu privire la motivele 
pentru care a adoptat măsurile şi le 
înaintează, ca atare sau într-o versiune 
modificată, pentru o a doua deliberare în 
cadrul comitetului Măsurile respective 
rămân în vigoare numai dacă comitetul 
emite un aviz favorabil în termen de 42 de 
zile, în lipsa căruia măsurile expiră la 
finele perioadei de 42 de zile.

Or. en

Justificare

Un aviz negativ sau lipsa unui aviz ar trebui puse pe picior de egalitate şi ar trebui să aibă 
aceleaşi consecinţe. Măsurile adoptate fără aprobarea comitetului pot rămâne în vigoare 
numai cu condiţia ca ele să fie validate de comitetul competent.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Preşedintele înaintează imediat măsurile 
menţionate la alineatul (2) comitetului 
relevant, pentru a obţine avizul acestuia în 
conformitate cu procedura prevăzută în 
actul de bază.

3. Preşedintele înaintează imediat măsurile 
menţionate la alineatul (2) comitetului
relevant, pentru a obţine avizul acesteia în 
termen de o lună, în conformitate cu 
procedura prevăzută în actul de bază.

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. În cazul procedurii de examinare, atunci 
când măsurile nu sunt conforme cu avizul 
comitetului emis în temeiul articolului 5 
alineatul (3), Comisia abrogă măsurile 
adoptate în conformitate cu alineatul (2).

4. În cazul procedurii de examinare, atunci 
când măsurile nu sunt conforme cu avizul 
comitetului sau  dacă comitetul nu emite 
un aviz în termen de o lună, în temeiul 
articolului 5 alineatul (3), măsurile 
adoptate în conformitate cu alineatul (2) 
expiră la finele unei perioade de o lună.

Or. en

Justificare

Un aviz negativ sau lipsa unui aviz ar trebui puse pe picior de egalitate şi ar trebui să aibă 
aceleaşi consecinţe.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Prin derogare de la alineatul (4), 
Comisia poate menţine în vigoare măsurile 
din motive legate de protecţia mediului sau 

5. Prin derogare de la alineatul (4), 
Comisia poate menţine în vigoare măsurile
din motive legate de protecţia mediului sau 
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a sănătăţii sau siguranţei persoanelor, 
animalelor sau plantelor, de conservarea 
resurselor marine, din motive de securitate 
sau siguranţă sau pentru a evita perturbarea 
pieţelor sau a evita o ameninţare de 
perturbare a pieţelor. În cazurile respective, 
preşedintele înaintează din nou, fără 
întârziere, comitetului aceleaşi măsuri 
pentru o a doua deliberare sau înaintează 
de îndată o versiune modificată a 
proiectului de măsuri.

a sănătăţii sau siguranţei persoanelor, 
animalelor sau plantelor, de conservarea 
resurselor marine, din motive de securitate 
sau siguranţă sau pentru a evita perturbarea 
pieţelor sau a evita o ameninţare de 
perturbare a pieţelor. În cazurile respective, 
preşedintele înaintează o versiune 
modificată a măsurilor.

Măsurile menţionate la alineatul (2) rămân 
în vigoare până când sunt abrogate sau 
înlocuite de un alt act de punere în 
aplicare.

Măsurile menţionate la alineatul (2) rămân 
în vigoare nu mai mult de 42 de zile de la 
avizul iniţial negativ al comitetului sau de 
la constatarea lipsei unui aviz.

Or. en

Justificare

Derogarea acordată pentru un aviz negativ sau lipsa unui aviz al comitetului competent 
trebuie să fie limitată în timp.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Obiecţiuni la proiectul de dispoziţii de 

aplicare
În cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul formulează obiecţiuni cu 
privire la proiectul de dispoziţii de 
aplicare, a cărui adoptare este preconizată 
şi care a fost prezentat unui comitet în
temeiul unui act de bază adoptat în 
conformitate cu articolul 294 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene, 
pe motiv că măsurile respective ar fi 
contrare intenţiei legiuitorului exprimată 
în actul de bază, Comisia reexaminează 
proiectul de dispoziţii.
Ţinând seama de motivele care stau la 
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baza obiecţiunilor şi respectând termenele 
pentru procedura în curs, Comisia poate 
prezenta comitetului un nou proiect de 
dispoziţii sau poate prezenta 
Parlamentului European şi Consiliului o 
propunere, pe baza Tratatului privind 
funcţionarea Uniunii Europene.
Comisia informează Parlamentul 
European, Consiliul şi comitetul în 
legătură cu acţiunea pe care 
intenţionează să o întreprindă, precum şi 
cu motivele care determină o asemenea 
acţiune.

Or. en

Justificare

Actualul drept de control al PE ar trebui păstrat . Articolul 8 din Decizia 99/468 ar trebui, 
prin urmare, inclus în regulament şi reformulat într-un mod care permite PE sau Consiliului 
să-şi exprime obiecţiunile faţă de măsurile care ar contraveni intenţiei legiuitorului 
exprimată în actul de bază.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1– litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) procesele-verbale ale reuniunilor şi 
listele autorităţilor şi organizaţiilor de care 
aparţin persoanele desemnate de statele 
membre să le reprezinte,

(b) înregistrările şi listele autorităţilor şi 
organizaţiilor de care aparţin persoanele 
desemnate de statele membre să le 
reprezinte,

Or. en

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Parlamentul European şi Consiliul 
trebuie să aibă acces la informaţiile 

2. Parlamentul European, Consiliul şi
statele membre au acces egal la informaţii
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menţionate la alineatul (1). . Ele primesc toate informaţiile menţionate 
la alineatul (1) concomitent şi în aceleaşi 
condiţii ca şi comitetele.

Or. en

Justificare

Clarifică modalităţile de transmitere a informaţiilor, în concordanţă cu acordul 
interinstituţional din 3 iunie 2008.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Adaptarea actelor de bază existente Alinierea actelor de bază existente

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când actele de bază adoptate
înainte de intrarea în vigoare a prezentului 
regulament prevăd exercitarea 
competenţelor de executare de către 
Comisie în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE, se aplică următoarele reguli:

1. În cursul unei perioade de tranziţie, 
atunci când actele de bază adoptate înainte 
de intrarea în vigoare a prezentului 
regulament prevăd exercitarea 
competenţelor de executare de către 
Comisie în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE, se aplică următoarele reguli:

Or. en
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Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Fără a aduce atingere alineatului (1), 
Comisia examinează legislaţia în vigoare 
a Uniunii şi prezintă, până la 31 
decembrie 2012, propunerile legislative 
necesare privind alinierea acesteia la 
prevederile tratatelor, în special la 
articolele 290 şi 291 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Alinierea acquis-ului, de la caz la caz, prezintă o importanţă deosebită pentru actele 
legislative care nu au fost adoptate prin codecizie înainte de intrarea în vigoare a Tratatului 
de la Lisabona. Alinierea automată este, prin urmare, acceptabilă numai pe durata unei 
perioade3 de tranziţie.


