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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

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

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

Procedura de examinare ar trebui să se aplice tuturor măsurilor de punere în aplicare din 
domeniul mediului și al sănătății publice.  Prin urmare, dispoziția de la articolul 2 alineatul (3) 
din regulamentul propus, care prevede o marjă discreționară în utilizarea procedurii de 
consultare „atunci când se consideră adecvat”, ar trebui eliminată.

În același timp, regulamentul propus ar trebui să poziționeze Parlamentul și Consiliul în mod 
clar pe picior de egalitate în ceea ce privește accesul la informații referitoare la reuniunile 
comitetelor în cadrul noilor proceduri. Prin urmare, dispozițiile articolului 8 din regulamentul 
propus ar trebui întărite, în așa fel încât acesta să prevadă în mod expres că Parlamentul și 
Consiliul trebuie să aibă acces egal la astfel de informații. 

Alinierea automată a procedurilor existente de consultare, de gestionare și de reglementare 
existente prevăzute la articolele 3, 4 și 5 din decizia existentă privind comitologia1 nu este 
adecvată. Este necesară revizuirea amănunțită a acquis-ului existent, pentru a se stabili ce 
măsuri intră în fapt în domeniul de aplicare al dispozițiilor de la articolul 290 din TFUE 
referitoare la actele delegate. În consecință, articolul 10 din regulamentul propus ar trebui 
eliminat.

AMENDAMENTE

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

                                               
1  Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor 
de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23). 
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Amendamentul1

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)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, 
inclusiv măsurilor privind mediul și 
protecția sănătății publice. 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 2

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.

(10) Procedura de consultare ar trebui să se 
aplice în cazul tuturor celorlalte măsuri de 
punere în aplicare.

Or. en
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Amendamentul 3

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 cu privire la 
lucrările comitetelor și au acces egal la 
informațiile referitoare la aceste 
proceduri.

Or. en

Amendamentul 4

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 
existente care fac trimitere la articolul 
respectiv.

(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 ar 
trebui menținute efectele articolului 5a din 
Decizia 1999/468/CE în sensul actelor de 
bază existente care fac trimitere la articolul 
respectiv.

Or. en
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Amendamentul 5

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 se aplică procedura de 
consultare.

Or. en

Amendamentul 6

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 au
acces egal la informațiile menționate la 
alineatul (1) și le primesc în același timp și 
în aceleași condiții.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10
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 
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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 
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


