
AM\816576RO.doc PE441.311v01-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

2010/0051(COD)

12.5.2010

AMENDAMENTELE
16 - 24

Proiect de aviz
Louis Grech
(PE441.007v01-00)

Norme și principii generale privind mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie

Propunere de regulament
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))



PE441.311v01-00 2/9 AM\816576RO.doc

RO

AM_Com_LegOpinion



AM\816576RO.doc 3/9 PE441.311v01-00

RO

Amendamentul 16
Cristian Silviu Bușoi

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 informate periodic și sub toate 
aspectele cu privire la lucrările comitetelor. 
Parlamentul European ar trebui să aibă 
posibilitatea de a participa la reuniunile 
comitetelor în cazul în care acest lucru 
este considerat necesar pentru exercitarea 
controlului, însă fără drept de a participa 
la votul privind proiectul de măsuri de 
punere în aplicare.

Or. en

Amendamentul 17
Louis Grech

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. Trimiterile din actele de bază 
existente la procedurile prevăzute în 
decizia în cauză ar trebui adaptate, în 
timpul cel mai scurt, dar în orice caz nu 
mai târziu de ...*, la noile norme privind 
competențele delegate și cele de executare 
prevăzute la articolele 290 și 291 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. În așteptarea acestei adaptări, 
pentru a se asigura tranziția de la regimul 
prevăzut de Decizia 1999/468/CE la cel 
prevăzut de prezentul regulament, ar trebui 
să se aplice provizoriu procedurile 
prevăzute în prezentul regulament în 
cazul trimiterilor din legislația existentă la 
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procedurile prevăzute în decizia 
menționată anterior, cu excepția procedurii 
de reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din aceasta, care ar trebui să 
se aplice în continuare cu titlu provizoriu.
_____________

* Doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Mecanismul de „aliniere automată” prevăzut la articolele 9 și 10 pare să se bazeze pe 
presupunerea eronată că, în urma adoptării Tratatului de la Lisabona, toate competențele de 
executare supuse în prezent procedurilor de comitologie, cu excepția procedurii de 
reglementare cu control (PRC), trebuie considerate drept competențe de adoptare a actelor 
de punere în aplicare în sensul articolului 291 din TFUE. Această perspectivă trece cu 
vederea faptul că ar putea să existe competențe de executare care fac parte din categoria 
actelor delegate (articolul 290 din TFUE), chiar dacă nu sunt supuse PRC. Prin urmare, 
orice aliniere a legislației existente ar trebui să se facă de la caz la caz.

Amendamentul 18
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15a) Comisia ar trebui să examineze 
legislația în vigoare a UE și să prezinte 
fără întârziere propunerile legislative 
necesare privind alinierea acesteia la 
dispozițiile Tratatului de la Lisabona, în 
special la cele de la articolele 290 și 291 
din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. 

Or. de

Justificare

Acquis-ul existent ar trebui să fie aliniat în viitorul apropiat la dispozițiile privind actele 
delegate și actele de punere în aplicare, fiind necesar să se întreprindă și o evaluare de la caz 
la caz a dispozițiilor în cauză. 
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Amendamentul 19
Cristian Silviu Bușoi

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul în care Parlamentul 
European sau Consiliul intenționează să 
prezinte obiecțiuni la proiectul de măsuri 
în conformitate cu articolul 6a, acest 
lucru ar trebui efectuat cu luarea în 
considerare a caracterului urgent al 
măsurilor de punere în aplicare, fără a 
aduce atingere acțiunilor întreprinse de 
Comisie în scopul menționat în prima teză 
de la alineatul (5). În acest scop, 
Parlamentul European și Consiliul își 
prezintă obiecțiunile cu respectarea 
aceluiași termen pe care îl are la 
dispoziție comitetul pentru a-și prezenta 
avizul.
În acest caz, Comisia modifică imediat 
măsurile de punere în aplicare propuse, 
ținând seama de obiecțiunile prezentate de 
Parlamentul European sau de Consiliu, și 
le adoptă. Comisia informează 
Parlamentul European și Consiliul cu 
privire la aceste modificări. În cazul în 
care mai există obiecțiuni, Comisia 
abrogă măsurile și prezintă comitetului 
măsuri noi imediat ce dispar condițiile de 
urgență stabilite la alineatul (5).

Or. en

Justificare

Dispozițiile de la articolul 6a ar putea reprezenta un obstacol pentru capacitatea Comisiei de 
a adopta măsuri urgente, motiv pentru care Parlamentul European și Consiliul ar trebui să 
recurgă la aceste dispoziții în mod chibzuit, ținând seama de urgența situației și respectând 
același termen ca cel impus comitetului. Limitarea în timp a aplicării articolului 6a este 
necesară deoarece, în caz contrar, derogarea de la alineatul (3) nu ar mai fi aplicabilă.
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Amendamentul 20
Cristian Silviu Bușoi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Parlamentul European are dreptul de 
a participa la reuniunile comitetului.
În acest scop, Parlamentul European 
numește cel mult trei reprezentanți care 
vor participa la reuniuni. Reprezentanții 
Parlamentului European nu iau parte în 
niciun fel la procesul de luare a deciziilor 
privind avizele care urmează să fie 
prezentate de comitet. Reprezentanții 
informează comisia parlamentară 
competentă cât mai curând posibil cu 
privire la rezultatele reuniunilor.

Or. en

Justificare

Este important ca Parlamentul să cunoască motivele care stau la baza avizelor comitetelor.
În acest scop, este mai oportun pentru Parlamentul European să obțină informațiile 
pertinente direct, prin intermediul propriilor reprezentanți. Aceștia din urmă au rol doar de 
reprezentanți și nu fac parte din comitet, motiv pentru care nu participă la eventuale votări.

Amendamentul 21
Louis Grech

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia 1999/468/CE se abrogă. Decizia 1999/468/CE se abrogă începând 
cu data de ...*.

Efectele articolului 5a din decizia 
abrogată se mențin în sensul actelor de 
bază existente care fac trimitere la 
articolul menționat anterior.
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_____________

* Doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Mecanismul de „aliniere automată” prevăzut la articolele 9 și 10 pare să se bazeze pe 
presupunerea eronată că, în urma adoptării Tratatului de la Lisabona, toate competențele de 
executare supuse în prezent procedurilor de comitologie, cu excepția procedurii de 
reglementare cu control (PRC), trebuie considerate drept competențe de adoptare a actelor 
de punere în aplicare în sensul articolului 291 din TFUE.  Această perspectivă trece cu 
vederea faptul că ar putea să existe competențe de executare care fac parte din categoria 
actelor delegate (articolul 290 din TFUE), chiar dacă nu sunt supuse PRC. Prin urmare, 
orice aliniere a legislației existente ar trebui să se facă de la caz la caz.

Amendamentul 22
Hans-Peter Mayer

Propunere de regulament
Articolul 9 – paragraful 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Decizia 1999/468/CE se abrogă. Decizia 1999/468/CE se abrogă începând 
cu 1 decembrie 2010.

Or. de

Justificare

În caz contrar, având în vedere cea de-a doua teză de la articolul 12, legea ar conține  un 
decalaj temporal. Trimiterile din actele de bază la Decizia 1999/468/CE privind comitologia 
ar fi lipsite de sens în perioada cuprinsă între intrarea în vigoare a prezentului regulament și 
începutul alinierii automate în conformitate cu articolul 10.

Amendamentul 23
Louis Grech

Propunere de regulament
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
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Adaptarea actelor existente
Până la ...*, Comisia examinează actele 
de bază adoptate înainte de intrarea în 
vigoare a prezentului regulament în 
vederea adaptării lor la noile norme 
privind competențele delegate și cele de 
executare prevăzute la articolele 290 și 
291 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene. Comisia prezintă 
periodic Parlamentului European și 
Consiliului rapoarte privind modul în 
care evoluează procesul de examinare. 
Dacă este cazul, rapoartele sunt însoțite 
de propuneri legislative corespunzătoare.
_____________
* Doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Mecanismul de „aliniere automată” prevăzut la articolele 9 și 10 pare să se bazeze pe 
presupunerea eronată că, în urma adoptării Tratatului de la Lisabona, toate competențele de 
executare supuse în prezent procedurilor de comitologie, cu excepția procedurii de 
reglementare cu control (PRC), trebuie considerate drept competențe de adoptare a actelor 
de punere în aplicare în sensul articolului 291 din TFUE. Această perspectivă trece cu 
vederea faptul că ar putea să existe competențe de executare care fac parte din categoria 
actelor delegate (articolul 290 din TFUE), chiar dacă nu sunt supuse PRC. Prin urmare, 
orice aliniere a legislației existente ar trebui să se facă de la caz la caz.

Amendamentul 24
Louis Grech

Propunere de regulament
Articolul 10 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Adaptarea actelor de bază existente Măsuri tranzitorii
(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:

(1) În așteptarea adaptării în conformitate 
cu articolul 9a a actelor de bază adoptate 
înainte de intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, care prevăd exercitarea 
competențelor de executare de către 
Comisie în conformitate cu Decizia 
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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;

(a) în cazul în care actul de bază face 
trimitere la articolul 3 din Decizia 
1999/468/CE, se aplică procedura 
consultativă prevăzută 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;

(b) în cazul în care actul de bază face 
trimitere la articolele 4 și 5 din Decizia 
1999/468/CE, se aplică procedura de 
examinare prevăzută 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;

(c) în cazul în care actul de bază face 
trimitere la articolul 6 din Decizia 
1999/468/CE, se aplică 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;

(d) în cazul în care actul de bază face 
trimitere la articolele 7 și 8 din Decizia 
1999/468/CE , se aplică articolul 8 din 
prezentul regulament;

(2) Articolele 3 și 7 din prezentul 
regulament se aplică tuturor comitetelor 
existente.

(2) Articolele 3 și 7 din prezentul 
regulament se aplică tuturor comitetelor 
existente, în sensul alineatului (1).

Or. en

Justificare

Mecanismul de „aliniere automată” prevăzut la articolele 9 și 10 pare să se bazeze pe 
presupunerea eronată că, în urma adoptării Tratatului de la Lisabona, toate competențele de 
executare supuse în prezent procedurilor de comitologie, cu excepția procedurii de 
reglementare cu control (PRC), trebuie considerate drept competențe de adoptare a actelor 
de punere în aplicare în sensul articolului 291 din TFUE. Această perspectivă trece cu 
vederea faptul că ar putea să existe competențe de executare care fac parte din categoria 
actelor delegate (articolul 290 din TFUE), chiar dacă nu sunt supuse PRC. Prin urmare, 
orice aliniere a legislației existente ar trebui să se facă de la caz la caz.


