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Amendamente la un proiect de act
Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane
Textul eliminat este evidenţiat prin caractere cursive aldine în coloana din
stânga. Textul înlocuit este evidenţiat prin caractere cursive aldine în ambele
coloane. Textul nou este evidenţiat prin caractere cursive aldine în coloana
din dreapta.
În primul şi în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin
proiectul de act, antetul conţine două rânduri suplimentare în care se indică
actul existent şi, respectiv, dispoziţia din acesta vizată de modificare.
Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat
Părţile de text noi sunt evidenţiate prin caractere cursive aldine. Părţile de
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt
semnalate prin evidenţierea cu caractere cursive aldine a textului nou şi prin
eliminarea sau tăierea textului înlocuit.
Fac excepţie de la regulă şi nu se evidenţiază modificările de natură strict
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului
privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea
(reformare)
(COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD))
(Procedura legislativă ordinară - reformare)
Parlamentul European,
– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului
(COM(2012)0403),
– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către
Comisie (C7-0197/2012),
– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii
Europene,
– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 noiembrie 20121,
– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative2,
– având în vedere scrisoarea din 11 noiembrie 2013 a Comisiei pentru afaceri juridice,
adresată Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară în conformitate
cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,
– având în vedere articolele 87 și 55 din Regulamentul său de procedură,
– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
(A7-0000/2013),
A. întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European,
Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de
fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce
privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele
modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără
modificări de fond ale acestora,
1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de
recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului
European, Consiliului și Comisiei;

1
2

JO C 11, 15.1.2013, p. 85.
JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
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2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod
substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;
3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 20
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) Pentru a se asigura condiții uniforme
pentru punerea în aplicare a prezentului
regulament, Comisiei ar trebui să i se
confere competențe de executare. Aceste
competențe ar trebui să fie exercitate în
conformitate cu Regulamentul (UE)
nr. 182/2011 al Parlamentului European și
al Consiliului din 16 februarie 2011 de
stabilire a normelor și principiilor generale
privind mecanismele de control de către
statele membre al exercitării competențelor
de executare de către Comisie10,

(20) Pentru a se asigura condiții uniforme
pentru punerea în aplicare a prezentului
regulament, Comisiei ar trebui să i se
confere competențe de executare,
îndeosebi în ceea ce privește stabilirea
structurii, modelului și formatului
anumitor documente. Aceste competențe
ar trebui exercitate în conformitate cu
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al
Parlamentului European și al Consiliului
din 16 februarie 2011 de stabilire a
normelor și principiilor generale privind
mecanismele de control de către statele
membre al exercitării competențelor de
executare de către Comisie10.

______________

______________

10

10

JO L 55, 28.2.2011, p. 13.

JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
Or. en

Amendamentul 2
Propunere de regulament
Articolul 2 – paragraful 1 – litera d
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) „notificare de import” înseamnă
notificarea făcută de importator, de agentul
sau reprezentantul acestuia, în momentul
introducerii în Uniune a unui exemplar
dintr-o specie inclusă la anexele C sau D,

(d) „notificare de import” înseamnă
notificarea făcută de importator, de agentul
sau reprezentantul acestuia, în momentul
introducerii în Uniune a unui exemplar
dintr-o specie inclusă la anexele C sau D,
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pe formularul prevăzut la articolul 19
alineatul (2);

pe formularul prevăzut la articolul 10
alineatul (3);
Or. en

Amendamentul 3
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6 – partea introductivă
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6). În consultare cu țara de origine în
cauză și luând în considerare orice aviz al
grupului de analiză științifică, Comisia
poate, prin adoptarea de acte de punere în
aplicare, impune restricții generale sau
restricții referitoare la anumite țări de
origine, la introducerea în Uniune:

(6) După consultarea țării de origine în
cauză și luând în considerare orice aviz al
grupului de analiză științifică, Comisia este
împuternicită să adopte acte delegate în
temeiul articolului 20, stabilind restricții
generale sau restricții referitoare la anumite
țări de origine, la introducerea în Uniune:

Or. en

Amendamentul 4
Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 6 – paragraful 2
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Actele de punere în aplicare prevăzute la
primul paragraf se adoptă în conformitate
cu procedura de examinare prevăzută la
articolul 21 alineatul (2).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 5
Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Certificate care trebuie eliberate

Permise, notificări și certificate care
trebuie eliberate
Or. en

Amendamentul 6
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(1a) Comisia stabilește, prin intermediul
actelor de punere în aplicare, structura
certificatelor menționate la alineatul (1).
Actele de punere în aplicare în cauză se
adoptă în conformitate cu procedura de
examinare prevăzută la articolul 21
alineatul (2).
Or. en

Amendamentul 7
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 b (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(1b) La primirea de la persoana în cauză
a unei solicitări însoțite de toate
documentele justificative necesare și cu
condiția ca acestea să îndeplinească
condițiile pentru a fi eliberate, autoritatea
de gestionare a unui stat membru poate
elibera un permis în scopurile prevăzute
la articolul 4 alineatele (1) și (2).
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Amendamentul 8
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 c (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(1c) Comisia stabilește, prin intermediul
actelor de punere în aplicare, structura
permiselor menționate la alineatul (1a).
Actele de punere în aplicare în cauză se
adoptă în conformitate cu procedura de
examinare prevăzută la articolul 21
alineatul (2).
Or. en

Amendamentul 9
Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 d (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
(1d) Comisia stabilește, prin intermediul
actelor de punere în aplicare, structura
certificatelor menționate la articolul 4
alineatele (3) și (4). Actele de punere în
aplicare în cauză se adoptă în
conformitate cu procedura de examinare
prevăzută la articolul 21 alineatul (2).
Or. en
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Amendamentul 10
Propunere de regulament
Articolul 19
Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 19

eliminat

Competențe de punere în aplicare
suplimentare
(1) Comisia stabilește, prin acte de punere
în aplicare, formatul documentelor
menționate la articolul 4, articolul 5,
articolul 7 alineatul (4) și articolul 10.
Respectivele acte de punere în aplicare se
adoptă în conformitate cu procedura de
examinare prevăzută la articolul 21
alineatul (2).
(2) Comisia stabilește, prin acte de punere
în aplicare, formularul pentru
prezentarea notificării de import.
Respectivele acte de punere în aplicare se
adoptă în conformitate cu procedura de
examinare prevăzută la articolul 21
alineatul (2).
Or. en

Amendamentul 11
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 2
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la
articolul 4 alineatul (7), articolulul 5
alineatul (5), articolul 7 alineatele (1), (2)
și (3), articolul 8 alineatul (4), articolul 9
alineatul (6), articolul 11 alineatul (5),
articolul 12 alineatul (4) și articolul 18
alineatele (1), (2) și (3) se conferă Comisiei
pe o perioadă nedeterminată de la [data
intrării în vigoare a actului legislativ de
bază sau orice altă dată decisă de leguitor].

(2) Delegarea de competențe menționată la
articolul 4 alineatele (6) și (7), articolul 5
alineatul (5), articolul 7 alineatele (1), (2)
și (3), articolul 8 alineatul (4), articolul 9
alineatul (6), articolul 11 alineatul (5),
articolul 12 alineatul (4) și articolul 18
alineatele (1), (2) și (3) se conferă Comisiei
pe o perioadă nedeterminată de la [data
intrării în vigoare a actului legislativ de
bază sau orice altă dată decisă de
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legiuitor].
Or. en

Amendamentul 12
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 3
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la
articolul 4 alineatul (7), articolulul 5
alineatul (5), articolul 7 alineatele (1), (2)
și (3), articolul 8 alineatul (4), articolul 9
alineatul (6), articolul 11 alineatul (5),
articolul 12 alineatul (4) și articolul 18
alineatele (1), (2) și (3) poate fi revocată
oricând de Parlamentul European sau de
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt
delegării de competențe specificată în
decizia respectivă. Decizia produce efecte
din ziua care urmează datei publicării
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene sau de la o dată ulterioară
menționată în decizie. Decizia nu aduce
atingere actelor delegate care sunt deja în
vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la
articolul 4 alineatele (6) și (7), articolul 5
alineatul (5), articolul 7 alineatele (1), (2)
și (3), articolul 8 alineatul (4), articolul 9
alineatul (6), articolul 11 alineatul (5),
articolul 12 alineatul (4) și articolul 18
alineatele (1), (2) și (3) poate fi revocată
oricând de Parlamentul European sau de
Consiliu. O decizie de revocare pune capăt
delegării de competențe specificată în
decizia respectivă. Decizia produce efecte
din ziua care urmează datei publicării
acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene sau de la o dată ulterioară
menționată în decizie. Decizia nu aduce
atingere actelor delegate care sunt deja în
vigoare.
Or. en

Amendamentul 13
Propunere de regulament
Articolul 20 – alineatul 5
Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul
articolul 4 alineatul (7), articolulul 5
alineatul (5), articolul 7 alineatele (1), (2)
și (3), articolul 8 alineatul (4), articolul 9
alineatul (6), articolul 11 alineatul (5),
articolul 12 alineatul (4) și articolul 18
PE516.935v01-00

RO

(5) Un act delegat adoptat în temeiul
articolului 4 alineatele (6) și (7),
articolului 5 alineatul (5), articolului 7
alineatele (1), (2) și (3), articolului 8
alineatul (4), articolului 9 alineatul (6),
articolului 11 alineatul (5), articolului 12
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alineatele (1), (2) și (3) intră în vigoare
numai în cazul în care nici Parlamentul
European și nici Consiliul nu au formulat
obiecțiuni în termen de [două luni] de la
notificarea acestuia către Parlamentul
European și Consiliu, sau în cazul în care,
înaintea expirării termenului respectiv,
Parlamentul European și Consiliul au
informat Comisia că nu vor formula
obiecțiuni. Respectivul termen se
prelungește cu [două luni] la inițiativa
Parlamentului European sau a Consiliului.

alineatul (4) și articolului 18 alineatele (1),
(2) și (3) intră în vigoare numai în cazul în
care nici Parlamentul European și nici
Consiliul nu au formulat obiecțiuni în
termen de [două luni] de la notificarea
acestuia către Parlamentul European și
Consiliu, sau în cazul în care, înaintea
expirării termenului respectiv, Parlamentul
European și Consiliul au informat Comisia
că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul
termen se prelungește cu [două luni] la
inițiativa Parlamentului European sau a
Consiliului.
Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE
Convenția privind comerțul internațional cu specii ale faunei și florei sălbatice pe cale de
dispariție (CITES), semnată în 1973, are drept scop să garanteze faptul că comerțul
internațional cu specii sălbatice de faună și floră nu pune în pericol supraviețuirea acestora.
Speciile care fac obiectul CITES sunt enumerate în anexă sub forma a trei liste și fiecărei liste
îi corespunde un grad de protecție diferit. Regulamentul (CE) nr. 338/97 vizează protecția
speciilor faunei și florei sălbatice, reglementând comerțul cu acestea. Regulamentul conține
dispoziții cu privire la importul, exportul și reexportul, precum și la comerțul în interiorul
Uniunii, cu exemplarele din speciile enumerate în cele patru anexe ale sale.
Lista speciilor menționate în anexele la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului se
modifică, de exemplu în vederea aplicării deciziilor legate de liste ale Conferinței părților,
printr-un regulament al Comisiei (cel mai recent este din februarie 2012).
Comisia a inițiat codificarea Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului. Pentru a face
posibile noi modificări legate de actele delegate și actele de punere în aplicare (ca urmare a
adoptării Tratatului de la Lisabona), este necesar ca Regulamentul (CE) nr. 338/97 să facă
obiectul unei reformări, mai degrabă decât al unei codificări, în vederea efectuării
modificărilor necesare.
Modificările aduse de reformare Regulamentului (CE) nr. 338/97 al Consiliului sunt
justificate de necesitatea de a actualiza propunerea în temeiul Tratatului de la Lisabona pentru
a înlocui vechile dispoziții depășite cu noi dispoziții (inclusiv actualizarea temeiul juridic, și
anume articolul 192 alineatul (1) din TFUE, care corespunde fostului articol 175 alineatul (1)
din Tratatul CE), îndeosebi în ceea ce privește normele de comitologie.
În cadrul propunerii de reformare nu au fost incluse alegeri politice, modificările substanțiale
rezultând din tratate sau din noua legislație a UE privind același subiect.
Având în vedere natura acestor modificări și adaptări, raportorul propune doar câteva
modificări la propunerea de reformare a Regulamentului (CE) nr. 338/97.
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ANNEX: LETTER FROM THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS
Ref.: D(2013)55514

Mr Matthias Groote
Chair of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety
ASP 12G201
Brussels
Subject:

Protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
(Recast) 2012/0196(COD) - COM(2012)0403

Dear Chairman,
The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules
of Procedure.
Paragraph 3 of that Rule reads as follows:
"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the
committee responsible."
In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the
proposal which contain changes.
However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement, the committee
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the proposal, it shall
immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and the latter should
inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on the amendments
and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."
Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified
as such in the proposal and that, as regards the codification of the unchanged provisions of the
earlier acts with those changes, the proposal contains a straightforward codification of the
existing texts, without any change in their substance.
PR\1001985RO.doc
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Furthermore, pursuant to Rules 86(2) and 86(3), the Committee on Legal Affairs considered
that the technical adaptations suggested in the opinion of the abovementioned Working Party
were necessary in order to ensure that the proposal complied with the recasting rules.
In conclusion, after discussing it at its meeting of 5 November 2013, the Committee on Legal
Affairs, unanimously1, recommends that your Committee, as the committee responsible,
proceed to examine the above proposal in accordance with Rule 87.
Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

Encl.: Opinion of the Consultative Working Party.

1

The following Members were present: Baldassarre (Vice-Chair), Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu
(Vice-Chair), Françoise Castex (Vice-Chair), Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia
Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo,
Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner (Vice-Chair), József Szájer, Rebecca Taylor, Alexandra
Thein, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Zwiefka.
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ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR
JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ŞI COMISIEI

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV
AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 25 septembrie 2013
AVIZ
ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
CONSILIULUI
COMISIEI
Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția
speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea
COM(2012)0403 din 19.7.2012, 2012/0196 (COD)
În conformitate cu Acordul Interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special în conformitate cu punctul 9,
grupul de lucru consultativ format din serviciile juridice ale Parlamentului European, ale
Consiliului și ale Comisiei, s-a reunit la 24 septembrie și la 17 octombrie 2012 și la 17
septembrie 2013 în scopul examinării propunerii prezentate de Comisie.
În cadrul reuniunilor în cauză1, în urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului
European și al Consiliului de reformare a Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Parlamentului
European și al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei
sălbatice prin controlul comerțului cu acestea, grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun
acord, după cum urmează:
1) Pentru a fi redactată în deplină conformitate cu cerințele relevante prevăzute de acordul
interinstituțional, expunerea de motive ar fi trebuit să specifice dispozițiile din documentul
anterior care rămân neschimbate în cadrul propunerii, după cum se prevede la punctul 6 litera
(a) punctul (iii) din respectivul acord.
2) La primul paragraf al articolului 13 alineatul (3), formularea inițială „înainte de 3
martie 1997” ar trebui înlocuită cu „Cu cel târziu trei luni înainte de data punerii în aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 338/97”.

1

Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziție versiunile în limbile engleză, franceză și germană ale
propunerii și a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.
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3) La articolul 18 alineatul (1) litera (b) din propunerea de reformare, referința la „al doilea
paragraf al articolului 7 alineatul (1) litera (a)” ar trebui adaptată pentru a fi citită ca o
referință la „al treilea paragraf al articolului 7 alineatul (1) litera (b) subpunctul (i)”.
În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la
concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost
identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce
privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări,
propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale
acestora.
Cu toate acestea, în ceea ce privește articolul 2 litera (d), articolul 4 alineatele (6) și (7),
articolul 5 alineatele (5) și (7), articolul 7, articolul 8 alineatul (4), articolul 9 alineatul (6),
articolul 11 alineatul (5), articolul 12 alineatele (4) și (5), articolul 15 alineatul (1), articolul
15 primul și al treilea paragraf ale alineatului (4), articolul 15 alineatul (5), articolul 18 și
articolul 19 alineatul (1) ale propunerii de reformare, s-a discutat dacă acele texte ar fi trebuit
să fie identificate în întregime prin utilizarea fondului de culoare gri, folosit în general pentru
a evidenția modificările de fond.
Pe de o parte, serviciile juridice din cadrul Parlamentului European și al Comisiei au
considerat că prezentarea folosită în textele respective în vederea identificării substituirilor
anumitor mențiuni regăsite în dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 338/97 cu noi mențiuni
preluate din texte standard convenite între cele trei instituții descrie în mod suficient
modificările de fond propuse pentru dispozițiile existente.
Pe de altă parte, serviciul juridic al Consiliului a considerat că modificările legate de
procedură nu pot fi separate de aspectele de fond la care face referire procedura în cauză,
așadar ansamblul textelor dispozițiilor în cauză ar fi trebui să fie identificate prin utilizarea
fondului de culoare gri.
Cu toate acestea, cele trei servicii juridice au împărtășit opinia potrivit căreia proiectele de
texte prezentate de Comisie pentru noile dispoziții ar trebui înțelese astfel: Comisia a
intenționat să propună doar ca trimiterea la procedura de reglementare cu control menționată
în prezent în unele dintre textele corespunzătoare ale actelor existente să fie înlocuită cu
delegarea către Comisie a competenței de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din
TFUE și ca trimiterea la procedura de reglementare menționată în prezent în celelalte texte să
fie înlocuită cu conferirea de competențe de executare Comisiei în conformitate cu articolul
291 din TFUE și cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
În ceea ce privește înlocuirea trimiterii la procedura de reglementare cu control cu delegarea
către Comisie a competenței de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE, cele
trei servicii juridice au stabilit de comun acord că, în contextul exercițiului de reformare,
legislatorul ar trebui să evalueze, în temeiul tratatelor, dacă alinierea propusă a dispozițiilor
existente privind comitologia la noul sistem de acte delegate poate fi considerată acceptabilă
sau dacă ar trebui avută în vedere o altă soluție în cazul uneia sau a mai multor dispoziții, cum
ar fi conferirea de competențe de executare Comisiei sau Consiliului în conformitate cu
articolul 291 din TFUE și cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 sau niciuneia dintre instituții,
permițând astfel ca măsurile relevante să fie luate în cadrul procedurii legislative.
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În mod similar, în ceea ce privește înlocuirea trimiterilor la procedura de reglementare cu
acordarea de competențe de punere în aplicare Comisiei în conformitate cu articolul 291 din
TFUE și cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011, cele trei servicii juridice au stabilit de comun
acord că, în contextul exercițiului de reformare, legislatorul ar trebui să evalueze, în temeiul
tratatelor, dacă alinierea propusă a dispozițiilor existente privind comitologia la noul sistem de
acte de punere în aplicare poate fi considerată acceptabilă sau dacă ar trebui avută în vedere o
altă soluție în cazul uneia sau a mai multor dispoziții, cum ar fi delegarea de competențe
Comisiei în conformitate cu articolul 290 din TFUE sau conferirea de competențe de
executare Consiliului în conformitate cu articolul 291 din TFUE sau niciuna dintre cele două
soluții, permițând astfel ca măsurile relevante să fie luate în cadrul procedurii legislative.

C. PENNERA
Jurisconsult

PR\1001985RO.doc

H. LEGAL
Jurisconsult

L. ROMERO REQUENA
Director general

17/17

PE516.935v01-00

RO

