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Amendamentul 8
Satu Hassi

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 consecvență și pentru a se 
asigura faptul că cerințele procedurale 
sunt proporționale cu natura actelor de 
punere în aplicare care trebuie adoptate, 
criteriile respective ar trebui să fie 
obligatorii.

(8) Fără a se aduce atingere procedurii
care trebuie folosită pentru adoptarea 
actelor de punere în aplicare și care este 
stabilită în actul de bază, procedura de 
examinare ar trebui aplicată, în principiu,
pentru adoptarea măsurilor generale de 
punere în aplicare, în cazul în care sunt 
necesare condiții uniforme.

Or. en

Justificare

Nu se pot stabili criterii atâta timp cât nu se asigură alinierea actelor existente la articolul 
290 privind actele delegate, care acum se aplică inclusiv domeniilor în care Parlamentul, în 
urma adoptării Tratatului de la Lisabona, a devenit colegislator. „Încrede-te, dar verifică”. 
Prin urmare, regula ar trebui să o reprezinte procedura de examinare.

Amendamentul 9
Jo Leinen

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 și măsurilor 
specifice cu un impact care poate fi 
important. Procedura respectivă ar trebui 
să prevadă exercitarea în așa măsură a 
controlului de către statele membre încât 

(9) Actul legislativ de bază ar trebui să 
specifice procedura care se aplică 
adoptării actelor de punere în aplicare. 
Procedura de examinare ar trebui să se 
aplice numai măsurilor al căror domeniu de 
aplicare este general și care nu 
completează sau modifică elemente 
neesențiale ale actului legislativ în 
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măsurile să nu poată fi adoptate dacă nu 
sunt conforme cu avizul comitetului decât 
în cazuri cu totul excepționale, în care 
Comisiei ar trebui să i se poată permite să 
adopte și 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, ținând 
seama de opiniile exprimate în cadrul 
comitetului.

conformitate cu articolul 290 din TFUE.
Procedura respectivă ar trebui să prevadă 
exercitarea în așa 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 
excepționale, în care Comisiei ar trebui să i 
se poată permite să adopte și 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, ținând seama de opiniile exprimate în 
cadrul comitetului.

Or. en

Amendamentul 10
Satu Hassi

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 și măsurilor specifice 
cu un impact care poate fi important.
Procedura respectivă ar trebui să prevadă 
exercitarea în așa 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 
excepționale, în care Comisiei ar trebui să i 
se poată permite să adopte și 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, ținând seama de opiniile exprimate în 
cadrul comitetului.

(9) Actul legislativ de bază ar trebui să 
indice pentru ce măsuri ar trebui să se 
aplice procedura de examinare și pentru 
ce măsuri procedura de consultare. 
Procedura de examinare ar trebui să se 
aplice în principiu măsurilor al căror 
domeniu de aplicare este general, menite să 
pună în aplicare acte de bază. Procedura 
respectivă ar trebui să prevadă exercitarea 
în așa măsură a controlului de către statele 
membre încât măsurile să nu poată fi 
adoptate dacă nu sunt conforme cu avizul 
comitetului sau dacă li se opune o 
majoritate decât în cazuri cu totul 
excepționale, în care Comisiei ar trebui să i 
se poată permite să adopte și să aplice 
măsuri pentru o perioadă limitată de timp,
în ciuda unui aviz negativ. Comisia ar 
trebui să revizuiască proiectul de măsuri în 
cazul în care comitetul nu emite niciun 
aviz, ținând seama de opiniile exprimate în 
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cadrul comitetului.

Or. en

Justificare

Nu se pot stabili criterii atâta timp cât nu se asigură alinierea actelor existente la articolul 
291 privind actele delegate, care acum se aplică inclusiv domeniilor în care Parlamentul, în 
urma adoptării Tratatului de la Lisabona, a devenit colegislator. „Încrede-te, dar verifică”. 
Prin urmare, în cazurile în care nu se aplică articolul 291, regula ar trebui să o reprezinte 
procedura de examinare.

Amendamentul 11
Satu Hassi

Propunere de regulament
Considerentul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Democrația este o chestiune de verificări și echilibre.  În principiu, conferirea de competențe 
ar trebui să facă de regulă subiectul unor controale. Prin urmare, nu este acceptabil ca 
procedura consultativă să fie utilizată în mod implicit.

Amendamentul 12
Satu Hassi

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 13
Jo Leinen

Propunere de regulament
Considerentul 12 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(12) Parlamentul European și Consiliul 
sunt informate periodic, cât mai curând 
posibil, cu privire la lucrările comitetelor.

Or. en

Amendamentul 14
Satu Hassi

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 
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 

(14) Decizia 1999/468/CE ar trebui 
abrogată de îndată ce actele de bază 
existente au fost aliniate la articolele 290 
și 291 din TFUE.
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existente care fac trimitere la articolul 
respectiv.

Or. en

Justificare

O aliniere automată ar consacra retroactiv situația premergătoare Tratatului de la Lisabona, 
ceea ce este inacceptabil date fiind competențele sporite ale Parlamentului de la intrarea în 
vigoare a acestuia. Toate domeniile politice fără codecizie înainte de intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona ar obține doar acte de punere în aplicare, o condiție preliminară 
pentru procedura de reglementare cu control fiind aceea că legislația relevantă a fost 
adoptată prin codecizie. Această situație nu este acceptabilă. O aliniere la articolul 290 a 
domeniilor în care Parlamentul a devenit recent colegislator reprezintă o precondiție pentru 
o adaptare la articolul 291.

Amendamentul 15
Satu Hassi

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 cu putere juridică obligatorie 
(denumit în continuare „act de bază”) 
identifică necesitatea existenței unor 
condiții uniforme de punere în aplicare și
prevede că adoptarea de către Comisie a 
unor acte de punere în aplicare obligatorii 
trebuie să facă obiectul unui control din 
partea statelor membre.

Or. en

Justificare

Acest amendament ar trebui să clarifice faptul că regulamentul se aplică numai în cazul în 
care sunt necesare condiții uniforme, în conformitate cu articolul 291, și nu pentru toate 
actele de punere în aplicare. Actele de punere în aplicare se pot referi și la linii directoare 
tehnice fără caracter obligatoriu. Acestea pot fi extrem de delicate din punct de vedere politic 
(de exemplu liniile directoare din Directiva 2001/18) și astfel se impune un control.
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Amendamentul 16
Satu Hassi

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 în 
principiu pentru adoptarea de măsuri de 
punere în aplicare pentru care sunt 
necesare condiții uniforme, cu condiția ca 
acestea să nu completeze sau să modifice 
elemente neesențiale ale actului legislativ 
în conformitate cu articolul 290 din 
TFUE.

Or. en

Justificare

Nu se pot stabili criterii atâta timp cât nu se asigură conformitatea actelor existente în ceea 
ce privește articolul 291 privind actele delegate, care acum se aplică inclusiv domeniilor în 
care Parlamentul, în urma adoptării Tratatului de la Lisabona, a devenit colegislator. 
„Încrede-te, dar verifică”. Prin urmare, în cazurile în care nu se aplică articolul 291, regula 
ar trebui să o reprezinte procedura de examinare.

Amendamentul 17
Jo Leinen

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 poate fi 
aplicată pentru adoptarea de:

Or. en
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Amendamentul 18
Satu Hassi

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;

eliminat

Or. en

Justificare

Amendament ce se impune ca urmare a amendamentului introdus de același autor la articolul 
2 alineatul (2).

Amendamentul 19
Jo Leinen

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) Măsuri de punere în aplicare cu un 
domeniu general de aplicare care nu 
completează sau modifică elemente 
neesențiale ale actului legislativ în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 20
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Alte măsuri de punere în aplicare, 
referitoare la:

eliminat

(i) politica agricolă comună și politica 
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comună în domeniul pescuitului;
(ii) mediu, securitate și siguranță sau 
protecția sănătății sau siguranței 
persoanelor, animalelor sau plantelor;
(iii) politica comercială comună.

Or. en

Justificare

Amendament ce se impune ca urmare a amendamentului introdus de același autor la articolul 
2 alineatul (2).

Amendamentul 21
Jo Leinen

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b – punctul ii 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) mediu, securitate și siguranță sau 
protecția sănătății sau siguranței 
persoanelor, animalelor sau plantelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 22
Satu Hassi

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.

eliminat

Or. en
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Justificare

Amendament ce se impune ca urmare a amendamentului introdus de același autor la articolul 
2 alineatul (2).

Amendamentul 23
Corinne Lepage

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. 
Președintele 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 și înaintează 
Consiliului pentru deliberări suplimentare 
o propunere privind măsurile care trebuie 
luate sau o versiune modificată a 
proiectului și informează Parlamentul cu 
privire la aceasta.

Or. fr

Amendamentul 24
Satu Hassi

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, președintele poate înainta 
comitetului o versiune modificată a 
proiectului de măsuri.

(4) În cazul în care nu se emite niciun aviz, 
Comisia nu adoptă proiectul de măsuri
dacă majoritatea prevăzută la articolul 
238 alineatul (1) din TFUE prezintă 
obiecții față de măsurile respective. Atunci 
când Comisia nu adoptă proiectul de 
măsuri, președintele poate înainta 
comitetului o versiune modificată a 
proiectului de măsuri.  Președintele poate 
înainta comitetului o versiune modificată 
a proiectului de măsuri.
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Or. en

Justificare

Actele de punere în aplicare propuse de Comisie ar trebui cel puțin să fie susținute de o 
majoritate simplă a statelor membre.

Amendamentul 25
Corinne Lepage

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, președintele poate înainta 
comitetului o versiune modificată a 
proiectului de măsuri.

(4) În cazul în care Consiliul nu emite 
niciun aviz într-un termen rezonabil, 
Comisia poate adopta proiectul de măsuri.
Atunci când Comisia nu adoptă proiectul 
de măsuri, președintele poate înainta 
comitetului o versiune modificată a 
proiectului de măsuri.

Or. fr

Amendamentul 26
Corinne Lepage

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce privește un act de bază adoptat 
în conformitate cu articolul 294 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene, Parlamentul European sau 
Consiliul poate formula o obiecție cu 
privire la măsurile propuse, indiferent de 
avizul comitetului, pe motivul că măsurile 
propuse contrazic intenția legislatorului 
exprimată în actul de bază.
În acest caz, măsurile propuse nu se 
adoptă. Ținând seama de motivele 
obiecției formulate de către Parlamentul 
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European sau de către Consiliu, Comisia 
poate prezenta comitetului un proiect de 
măsuri revizuit.
În acest caz, Comisia informează 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la măsurile pe care intenționează 
să le adopte.

Or. fr

Amendamentul 27
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 piețelor sau ar 
implica un risc pentru securitatea sau 
siguranța persoanelor sau a intereselor 
financiare ale Uniunii.

Prin derogare de la alineatele (3) și (4), 
Comisia poate adopta un proiect de măsuri 
care nu este conform cu avizul comitetului 
atunci când nu se prezintă un aviz iar 
majoritatea prevăzută la articolul 238 
alineatul (1) din TFUE prezintă obiecții 
față de măsura respectivă, atunci când
neadoptarea acestui proiect până la un 
termen-limită imperativ ar implica un risc 
pentru securitatea sau siguranța 
persoanelor sau a intereselor financiare ale 
Uniunii.

Or. en

[Acest amendament este corelat celui introdus de același autor la alineatul (4)].

Justificare

Extinderea dreptului Comisiei de a prevala și la cazurile în care nu s-a emis un aviz și în care 
o majoritate simplă a statelor membre a formulat obiecții. Este greu de înțeles de ce 
perturbarea semnificativă a piețelor ar putea fi considerată un criteriu pentru prevalența 
Comisiei în fața unei puteri majoritare a statelor membre.
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Amendamentul 28
Satu Hassi

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 și 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 și 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 obiecții 
față 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.

Or. en

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 29
Corinne Lepage

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

Într-un astfel de caz, Comisia informează 
de îndată comitetul, Parlamentul 
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pentru care a adoptat măsurile și 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.

European și Consiliul cu privire la 
motivele pentru care a adoptat măsurile și 
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.

Or. fr

Amendamentul 30
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera d 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) rezultatul votului, (d) rezultatul votului, inclusiv poziția 
fiecărui stat membru,

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 31
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European și Consiliul 
trebuie să aibă acces la informațiile 

(2) Parlamentul European și Consiliul 
trebuie să primească informațiile 
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menționate la alineatul (1). menționate la alineatul (1) de îndată ce 
acestea sunt disponibile.

Or. en

Justificare

Informațiile relevante ar trebui transmise Parlamentului și Consiliului în cel mai scurt termen 
posibil, pentru ca cele două instituții să își poată exercita dreptul de control.

Amendamentul 32
Jo Leinen

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, cât mai curând 
posibil, la informațiile menționate la 
alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 33
Satu Hassi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Și Parlamentul ar trebui să poată participa la reuniunile comitetelor.
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Amendamentul 34
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Decizia 1999/468/CE se abrogă.  Decizia 1999/468/CE se abrogă cu efect
de la data de [...*].
* a se introduce data intrării în vigoare a adaptării 
actelor existente menționate la articolul 10a

Or. en

Justificare

Actuala decizie privind comitologia ar trebui abrogată numai în momentul în care s-a 
realizat adaptarea actelor existente.

Amendamentul 35
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Adaptarea actelor de bază existente eliminat
(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;
(c) trimiterile la articolul 6 din Decizia 
1999/468/CE se înțeleg ca trimiteri la 



PE441.271v01-00 18/19 AM\816195RO.doc

RO

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.

Or. en

Justificare

O aliniere automată ar consacra retroactiv situația premergătoare Tratatului de la Lisabona, 
ceea ce este inacceptabil date fiind competențele sporite ale Parlamentului de la intrarea în 
vigoare a acestuia. Toate domeniile politice fără codecizie înainte de intrarea în vigoare a 
Tratatului de la Lisabona ar obține doar acte de punere în aplicare, o condiție preliminară 
pentru procedura de reglementare cu control fiind aceea că legislația relevantă a fost 
adoptată prin codecizie. Această situație nu este acceptabilă.

Amendamentul 36
Corinne Lepage

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Comisia întreprinde o revizuire a 
legislației europene în vigoare înainte de 
decembrie 2011 și prezintă o propunere 
legislativă în care stabilește ce măsuri se 
înscriu în cadrul dispozițiilor referitoare 
la actele delegate în temeiul articolului 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene sau la actele de punere 
în aplicare prevăzute la articolul 291 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene

Or. fr
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Amendamentul 37
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 10a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Adaptarea actelor existente

În termen de un an de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia examinează legislația în vigoare 
a Uniunii și prezintă propunerile 
legislative necesare privind alinierea 
acesteia la dispozițiile Tratatului de la 
Lisabona, în special la cele de la articolele 
290 și 291 din TFUE.

Or. en

Justificare

Alinierea se poate realiza doar de la caz la caz. Comisia ar trebui să dispună de un termen 
explicit pentru prezentarea propunerilor necesare.

Amendamentul 38
Satu Hassi

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament se impune ca urmare a eliminării articolului 10.


