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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Articolul 291 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) stabileşte cadrul 
pentru adoptarea actelor de punere în aplicare. În special, articolul 291 alineatul (3) prevede 
că Parlamentul European şi Consiliul trebuie să stabilească, prin intermediul regulamentelor, 
norme şi principii generale privind mecanismele de control de către statele membre al 
exercitării competenţelor de executare de către Comisie. 

În propunerea prezentată în vederea adoptării unui astfel de regulament (COM (2010)0083), 
Comisia încearcă să dea curs acestei cerinţe prin introducerea procedurii de consultare şi a 
procedurii de examinare pentru reglementarea adoptării actelor de punere în aplicare.

Regulamentul propus ar trebui să poziţioneze Parlamentul şi Consiliul în mod clar pe picior 
de egalitate în ceea ce priveşte accesul la informaţii referitoare la reuniunile comitetelor în 
cadrul noilor proceduri. Prin urmare, dispoziţiile articolului 8 din regulamentul propus ar 
trebui întărite, în aşa fel încât acesta să prevadă în mod expres că Parlamentul şi Consiliul 
trebuie să aibă acces egal la astfel de informaţii de îndată ce acestea sunt disponibile..

Alinierea automată a procedurilor existente de consultare, de gestionare şi de reglementare 
existente prevăzute la articolele 3, 4 şi 5 din decizia existentă privind comitologia1 fără 
revizuirea acquis-ului existent nu este adecvată. Este necesară revizuirea amănunţită a acquis-
ului existent, pentru a se stabili ce măsuri intră în fapt în domeniul de aplicare al dispoziţiilor 
de la articolul 290 din TFUE referitoare la actele delegate şi ce măsuri se regăsesc în sfera de 
aplicare a actelor de punere în aplicare prevăzute la articolul 291 din TFUE.. Prin urmare, 
articolul 10 din regulamentul propus ar trebui întărit astfel încât să prevadă obligaţia Comisiei 
de a realiza o astfel de revizuire şi de a prezenta o propunere legislativă adecvată în urma 
acestei revizuiri.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară recomandă Comisiei pentru 
afaceri juridice, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 9 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Procedura de examinare ar trebui să se 
aplice exclusiv măsurilor al căror domeniu 

(9) Actul legislativ de bază ar trebui să 
indice pentru ce măsuri ar trebui să se 

                                               
1  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor 
de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23). 
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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.

aplice procedura de examinare şi pentru 
ce măsuri procedura de consultare. 
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.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Parlamentul European şi Consiliul ar 
trebui să fie informate prompt, sub toate 
aspectele şi în mod egal, cu privire la 
lucrările comitetelor de îndată ce sunt 
disponibile documentele relevante şi să 
aibă acces egal la informaţiile referitoare 
la lucrările respective.

Justificare

Nu este suficient ca Parlamentul şi Consiliul să fie informate „periodic”. Cele două instituţii 
ar trebui informate „în timp real”.

Amendamentul 3
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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 
comitetul nu emite niciun aviz, Comisia 
nu adoptă măsurile respective şi înaintează 
Consiliului pentru deliberări suplimentare 
o propunere privind măsurile care trebuie 
luate sau o versiune modificată a 
proiectului şi informează Parlamentul cu 
privire la aceasta.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful -1 (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce priveşte un act de bază adoptat 
în conformitate cu articolul 294 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene (TFUE), Parlamentul 
European sau Consiliul poate formula o 
obiecţie cu privire la măsurile propuse, 
indiferent de avizul comitetului, pe 
motivul că măsurile propuse contrazic 
intenţia legislatorului exprimată în actul 
de bază.
În acest caz, măsurile propuse nu se 
adoptă. Ţinând seama de motivele 
obiecţiei formulate de către Parlamentul 
European sau de către Consiliu, Comisia 
poate prezenta comitetului un proiect de 
măsuri revizuit.
În acest caz, Comisia informează 
Parlamentul European şi Consiliul cu 
privire la măsurile pe care intenţionează 
să le adopte.
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Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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, Parlamentul 
European şi Consiliul 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 nu se emite niciun aviz dar 
majoritatea prevăzută la articolul 238 
alineatul (1) din TFUE prezintă obiecţii 
faţă de măsură 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 iar o majoritate, astfel cum se 
prevede la articolul 238 alineatul (1) din 
TFUE, nu se opune măsurii, măsurile 
respective rămân în vigoare.

Justificare

Dacă o majoritate simplă a statelor membre încă se opune măsurii în a doua rundă, Comisia 
nu ar trebui împuternicită să adopte măsura în cauză.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) rezultatul votului, (d) rezultatul votului, inclusiv poziţia 
fiecărui stat membru,
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Justificare

Este important să se cunoască nu doar rezultatul final al votului, ci şi cum a votat fiecare stat 
membru.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 8 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European şi Consiliul
trebuie să aibă acces la informaţiile 
menţionate la alineatul (1).

(2) Parlamentul European şi Consiliul
trebuie să aibă acces egal la informaţiile 
menţionate la alineatul (1) şi le primesc în 
acelaşi timp şi în aceleaşi condiţii de 
îndată ce sunt disponibile.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Reprezentanţii Parlamentului 
European au acces la reuniunile 
comitetului în calitate de observatori.

Justificare

Şi Parlamentul ar trebui să poată participa la reuniunile comitetelor.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia examinează legislaţia UE în 
vigoare şi, până la 31 decembrie 2011, 
prezintă o propunere legislativă care 
aliniază legislaţia existentă a UE la 
articolele 290 şi 291 din TFUE şi care, în 
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special, precizează măsurile care intră în 
domeniul de aplicare al dispoziţiilor 
privind actele delegate de la articolul 290 
din TFUE şi măsurile care intră în 
domeniul de aplicare al dispoziţiilor 
privind actele de punere în aplicare de la 
articolul 291 din TFUE.
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