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SUGESTII

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
afaceri juridice, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de 
rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. subliniază faptul că delegarea competențelor către Comisie nu este doar un aspect tehnic, 
ci poate implica probleme sensibile din punct de vedere politic cu o importanță 
considerabilă pentru cetățenii și consumatorii UE, printre care autorizarea mențiunilor 
nutriționale și de sănătate, a aditivilor alimentari și a substanțelor chimice active, 
etichetarea produselor alimentare, definirea băuturilor și a produselor alimentare și 
funcționarea schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS);

2. subliniază faptul că delegarea competențelor este opțiunea Parlamentului în calitate de 
colegislator, pe care ar trebui să o exercite cu atenție în funcție de caz, având în vedere 
necesitatea protejării prerogativelor sale și a asigurării transparenței în procesul legislativ 
al UE; 

3. consideră că, în contextul oricărei adaptări a unui act legislativ la Tratatul de la Lisabona, 
măsurile care anterior făceau obiectul procedurii de reglementare cu control ar trebui să 
devină acte delegate, nu acte de punere în aplicare, cu excepția cazurilor justificate în mod 
excepțional;

4. consideră că, pentru a consolida poziția raportorilor săi în negocierile legislative, ar trebui 
să se recurgă mai des la articolul 37a din Regulamentul său de procedură; subliniază că 
este pe deplin de competența legislatorului să decidă care sunt elemente neesențiale ale 
actului de bază care trebuie reglementate printr-o delegare de competențe către Comisie și 
care trebuie reglementate la nivel legislativ; consideră că elementele politice importante, 
cum ar fi listele Uniunii sau registrele de produse sau substanțe ar trebui să rămână o parte 
integrantă a actului de bază, după caz sub formă de anexă; subliniază că ar trebui evitată 
crearea de liste autonome în interesul securității juridice;

5. consideră că practica actuală a Comisiei în ceea ce privește transmiterea și prezentarea 
actelor delegate, precum și a ordinilor de zi și a documentelor referitoare la reuniunile 
pregătitoare este mult mai puțin dezvoltată decât în cazul actelor de punere în aplicare și 
nu reprezintă un mecanism adecvat în sensul Înțelegerii comune privind actele delegate; 
invită Comisia să garanteze cât mai curând posibil că este asigurat cel puțin același nivel 
de informare și transparență ca în actualul registru de comitologie;

6. consideră că măsurile actuale privind supravegherea de către Parlament a actelor de 
punere în aplicare sunt inadecvate și nu ar trebui limitate la proiectele de acte; solicită 
modificarea articolului 11 din Regulamentul privind actele de punere în aplicare, pentru ca 
(în principiu și cu excepția actelor adoptate din motive de urgență) Parlamentul să aibă 
dreptul de a examina actele de punere în aplicare în termen de o lună de la adoptarea 
acestora. 


