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AMENDAMENTE

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

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Competențele de executare pot să 
adapteze sau să actualizeze anumite 
elemente neesențiale ale unui act de bază, 
dar nu pot fi extinse pentru a completa 
sau modifica astfel de elemente întrucât, 
în aceste cazuri, se aplică articolul 290 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În contextul Tratatului de instituire a 
Comunității Europene, exercitarea 
competențelor de executare de către 
Comisie era reglementată de Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999.

(2) În contextul Tratatului de instituire a 
Comunității Europene, exercitarea 
competențelor de executare de către 
Comisie era reglementată de Decizia 
1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 
1999. Această posibilitate ar trebui 
eliminată pentru a respecta cerințele 
stabilite în urma recentei reforme a 
tratatelor.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Conform Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene, 
Parlamentul European și Consiliul trebuie 
să instituie normele și principiile generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie;

(3) Conform Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene, 
Parlamentul European și Consiliul trebuie 
să instituie normele și principiile generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor 
de executare de către Comisie; un astfel de 
control nu împiedică sau restricționează 
controlul democratic care rezultă din 
dispozițiile referitoare la principiile 
democratice, cele care reglementează 
funcționarea instituțiilor și aplicarea 
principiilor subsidiarității și 
proporționalității, astfel cum sunt 
prevăzute, printre altele, la articolele 5, 
10, 11 și 13 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană și în Protocolul nr. 2 anexat la 
tratate.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este necesar să se asigure faptul că 
procedurile aferente unui astfel de control 
sunt clare, eficace și proporționale cu 
natura actelor de punere în aplicare și că 
reflectă cerințele instituționale ale 
tratatului, precum și experiența câștigată și 
practica curentă utilizată în punerea în 
aplicare a Deciziei 1999/468/CE.

(4) Este necesar să se asigure faptul că 
procedurile de control sunt clare, eficace și 
proporționale cu natura actelor de punere 
în aplicare și că reflectă cerințele 
instituționale ale tratatului, poziția de 
egalitate a Parlamentului European și a 
Consiliului în ceea ce privește toate actele 
adoptate în cadrul procedurii legislative 
ordinare, precum și experiența câștigată și 
practica curentă utilizată în punerea în 
aplicare a Deciziei 1999/468/CE.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În acele acte de bază care prevăd 
necesitatea controlării de către statele 
membre a adoptării de către Comisie a 
actelor de punere în aplicare, este pertinent 
ca pentru a realiza un astfel de control să se 
instituie comitete compuse din 
reprezentanți ai statelor membre și 
prezidate de către Comisie.

(5) În acele acte de bază care prevăd 
necesitatea controlării de către statele 
membre a adoptării de către Comisie a 
actelor de punere în aplicare, este pertinent 
ca pentru a realiza un astfel de control să se 
instituie comitete compuse din 
reprezentanți ai statelor membre și 
prezidate de către Comisie, precum și din 
observatori din partea Consiliului și a 
Parlamentului European.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Parlamentul European și Consiliul 
sunt informate periodic cu privire la 
lucrările comitetelor.

(12) Pentru a garanta respectarea pe 
deplin a atribuțiilor Parlamentului 
European și Consiliului stabilite prin 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, aceste instituții ar trebui să fie 
informate de îndată, sub toate aspectele și 
cu suficient timp înainte de adoptarea 
fiecărei măsuri cu privire la lucrările 
comitetelor.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Decizia 1999/468/CE ar trebui 
abrogată; pentru a se asigura tranziția de 
la regimul prevăzut de Decizia 
1999/468/CE la cel prevăzut de prezentul 

eliminat
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regulament, orice trimitere în legislația 
existentă la procedurile prevăzute în 
decizia menționată anterior ar trebui să se 
înțeleagă, cu excepția procedurii de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din aceasta, ca trimitere la 
procedurile corespunzătoare prevăzute de 
prezentul regulament; efectele articolului 
5a din Decizia 1999/468/CE ar trebui 
menținute în sensul actelor de bază 
existente care fac trimitere la articolul 
respectiv.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie normele și 
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 instituie normele și 
principiile generale privind mecanismele 
care se aplică în cazul în care un act al 
Uniunii obligatoriu din punct de vedere 
juridic (denumit în continuare „act de 
bază”) prevede necesitatea unor condiții 
uniforme de punere în aplicare și că 
adoptarea sau executarea de către Comisie 
a unor acte de punere în aplicare trebuie să 
facă obiectul unui control din partea 
statelor membre.

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazurile în care sunt necesare acte 
nelegislative cu aplicabilitate generală 
pentru a completa sau modifica elemente 
neesențiale ale actului de bază, se aplică 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene.
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Amendamentul 10

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:

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) În cazul tuturor celorlalte măsuri de 
punere în aplicare și pentru măsurile de 
punere în aplicare menționate la alineatul 
(2), atunci când se consideră adecvat, poate 
fi aplicată procedura de consultare.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este asistată de un comitet 
format din reprezentanți ai statelor membre 
și prezidat de către un reprezentant al 
Comisiei.

(2) Comisia este asistată de un comitet 
format din reprezentanți ai statelor membre 
și prezidat de către un reprezentant al 
Comisiei, precum și din observatori ai 
Consiliului și Parlamentului European.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Președintele poate obține avizul 
comitetului prin procedura scrisă. Acesta 
trimite membrilor comitetului proiectul de 
măsuri cu privire la care se solicită avizul 
acestuia și stabilește un termen-limită în 
funcție de urgența chestiunii în cauză. Se 
consideră că orice membru al comitetului 
care nu se opune sau abține în mod explicit 
înainte de expirarea termenului-limită 
stabilit și-a dat acordul tacit cu privire la 
proiectul de măsuri.

(5) Președintele poate obține avizul 
comitetului prin procedura scrisă. Acesta 
trimite membrilor comitetului și 
observatorilor proiectul de măsuri cu 
privire la care se solicită avizul acestuia și 
stabilește un termen-limită în funcție de 
urgența chestiunii în cauză. Se consideră că 
orice membru al comitetului care nu se 
opune sau abține în mod explicit înainte de 
expirarea termenului-limită stabilit și-a dat 
acordul tacit cu privire la proiectul de 
măsuri.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Obiecțiuni la proiectul de măsuri de 

punere în aplicare
(1) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul formulează 
obiecțiuni cu privire la proiectul de 
măsuri de punere în aplicare, a cărui 
adoptare este preconizată și care a fost 
prezentat unui comitet în temeiul unui act 
de bază adoptat conform articolului 294 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, motivând că prin măsurile 
respective s-ar depăși competențele de 
executare prevăzute în actul de bază, 
Comisia reexaminează proiectul de 
măsuri.
(2) Ținând seama de argumentele care 
stau la baza obiecțiunilor și respectând 
termenele pentru procedura în curs, 
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Comisia fie prezintă comitetului un nou 
proiect de măsuri, fie înaintează o 
propunere Parlamentului European și 
Consiliului pe baza Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene.
(3) Comisia informează Parlamentul 
European, Consiliul și comitetul în 
legătură cu acțiunile pe care 
intenționează să le întreprindă, precum și 
cu motivele care stau la baza acestora.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) opiniile și declarațiile membrilor 
comitetului cu privire la argumentele 
aduse;

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European și Consiliul 
trebuie să aibă acces la informațiile 
menționate la alineatul (1).

(2) Parlamentul European și Consiliul 
trebuie să aibă acces egal la informațiile 
menționate la alineatul (1). În acest scop, 
Parlamentul European și Consiliul 
primesc toate informațiile menționate la 
alineatul (1) în același timp cu membrii 
comitetelor și în aceleași condiții.
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Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Raportul anual privind exercitarea 

competențelor de executare
Comisia prezintă anual statelor membre 
un raport privind exercitarea 
competențelor de executare conferite 
Comisiei în temeiul articolului 291 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Statele membre pot prezenta, 
de asemenea, observații care să fie 
anexate la raport.
Raportul anual și anexa se trimit 
Parlamentului European, parlamentelor 
naționale, Consiliului European și 
Consiliului și se transmit, de asemenea, 
Comitetului Economic și Social și 
Comitetului Regiunilor.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 8b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8b
Alinierea acquis-ului

Până cel târziu la [data], Comisia 
examinează actele de bază adoptate 
înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament în vederea 
adaptării acestora la noile norme privind 
competențele delegate și de executare 
prevăzute la articolele 290 și 291 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. Comisia prezintă periodic 
Parlamentului European și Consiliului 
rapoarte privind modul în care evoluează 
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procesul de examinare. Rapoartele sunt 
însoțite, dacă este cazul, de propuneri 
legislative.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Abrogarea Deciziei 1999/468/CE

Decizia 1999/468/CE se abrogă.
Efectele articolului 5a din decizia 
abrogată se mențin în sensul actelor de 
bază existente care fac trimitere la 
articolul menționat anterior.

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 eliminat
Adaptarea actelor de bază existente

(1) Atunci când actele de bază adoptate 
înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament prevăd 
exercitarea competențelor de executare de 
către Comisie în conformitate cu Decizia 
1999/468/CE, se aplică următoarele 
reguli:
(a) trimiterile la articolul 3 din Decizia 
1999/468/CE se înțeleg ca trimiteri la 
articolul 4 din prezentul regulament;
(b) trimiterile la articolele 4 și 5 din 
Decizia 1999/468/CE se înțeleg ca 
trimiteri la articolul 5 din prezentul 
regulament;
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(c) trimiterile la articolul 6 din Decizia 
1999/468/CE se înțeleg ca trimiteri la 
articolul 6 din prezentul regulament;
(d) trimiterile la articolele 7 și 8 din 
Decizia 1999/468/CE se înțeleg ca 
trimiteri la articolul 8 din prezentul 
regulament;
(2) Articolele 3 și 7 din prezentul 
regulament se aplică tuturor comitetelor 
existente.

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Reexaminare

În termen de trei ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament și pe 
baza informațiilor furnizate de statele 
membre, Comisia prezintă un raport 
general cu privire la procedurile stabilite 
în regulament și, dacă este cazul, 
înaintează o nouă propunere legislativă.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 12 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 din prezentul regulament se 
aplică de la 1 decembrie 2010.

eliminat
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