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Amendamentul 25
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 3030/93
Considerentul 15a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 1. Se introduce următorul considerent 
15a:
„Întrucât pentru a asigura funcționarea 
adecvată a sistemului de gestionare a 
importurilor anumitor produse textile, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește modificarea anexelor, acordarea 
unor posibilități suplimentare de import, 
introducerea sau adaptarea limitelor 
cantitative, adoptarea de măsuri de 
salvgardare și introducerea unui sistem de 
supraveghere în condițiile stabilite de 
prezentul regulament. Este deosebit de 
important ca, în cadrul activității sale 
pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să se asigure că documentele relevante 
sunt transmise simultan, la timp și în mod 
corespunzător Parlamentului European și 
Consiliului.”

Or. en

Amendamentul 26
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 1 – punctul -1b (nou)
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Regulamentul (CE) nr. 3030/93
Considerentul 15b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. Se introduce următorul considerent 
15b:
„Întrucât punerea în aplicare a 
prezentului Regulament impune condiții 
uniforme pentru adoptarea mai multor 
măsuri. Aceste măsuri ar trebui adoptate 
de Comisie 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 Comisie.”

Or. en

Amendamentul 27
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 1 – punctul -1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 3030/93

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. În întreg textul Regulamentului (CE) 
nr. 3030/93 orice trimitere la „articolul 
17” se înlocuiește cu „articolul 17 
alineatul (2)”.

Or. en

Amendamentul 28
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 1 – punctul 7a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 3030/93
Articolul 16 – partea introductivă
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Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. La articolul 16, partea introductivă se 
înlocuiește cu următorul text:
„(1) Comisia, acționând în conformitate 
cu procedura de consultare prevăzută la 
articolul 17 alineatul (1a), conduce 
consultările menționate în prezentul 
regulament conform următoarelor 
reguli:”

Or. en

Amendamentul 29
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 3030/93
Articolul 16a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 2 alineatul (6), articolul 6 
alineatul (2), articolul 8, articolul 10 
alineatul (13), articolul 10a alineatul (3), 
articolul 13 alineatul (3), articolul 15 
alineatele (3) și (5) și articolul 19 din 
prezentul regulament și la articolul 4 
alineatul (3) din anexa IV și articolul 2, 
articolul 3 alineatele (1) și (3) din anexa 
VII la prezentul regulament intră în vigoare 
numai în cazul în care nu a fost exprimată 
nicio obiecție nici din partea Parlamentului 
European, nici a Consiliului în termen de 2 
luni de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European și Consiliului sau 
în cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
cu privire la faptul că nu vor formula 
obiecții. Termenul respectiv se prelungește 
cu 2 luni la inițiativa Parlamentului 

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 2 alineatul (6), articolul 6 
alineatul (2), articolul 8, articolul 10 
alineatul (13), articolul 10a alineatul (3), 
articolul 13 alineatul (3), articolul 15 
alineatele (3) și (5) și articolul 19 din 
prezentul regulament și la articolul 4 
alineatul (3) din anexa IV și articolul 2, 
articolul 3 alineatele (1) și (3) din anexa
VII la prezentul regulament intră în vigoare 
numai în cazul în care nu a fost exprimată 
nicio obiecție nici din partea Parlamentului 
European, nici a Consiliului în termen de 2 
luni de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European și Consiliului sau 
în cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
cu privire la faptul că nu vor formula 
obiecții. Termenul respectiv se prelungește 
cu 4 luni la inițiativa Parlamentului 
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European sau a Consiliului. European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 30
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 1 – punctul 8a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 3030/93
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8a. La articolul 17, se introduce 
următorul alineat:
„(1a) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 
Comitetul consultativ își prezintă avizul în 
termen de o lună de la sesizare.”

Or. en

Amendamentul 31
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă - secțiunea 1 - punctul 8b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 3030/93
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

8b. La articolul 17, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 
Comitetul de examinare își prezintă avizul 
în termen de o lună de la sesizare.”

Or. en
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Amendamentul 32
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 1 – punctul 8c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 3030/93
Articolul 17 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

8c. La articolul 17, se introduce 
următorul alineat:
„(2a) În cazul în care avizul comitetului 
trebuie să fie obținut prin procedură 
scrisă, aceasta se încheie fără rezultat 
dacă, în termenul-limită pentru 
prezentarea avizului, președintele 
comitetului ia o decizie în acest sens sau 
acest lucru este cerut de majoritatea 
membrilor comitetului.”

Or. en

Amendamentul 33
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 1 – punctul 8d (nou)
Regulamentul (CE) nr. 3030/93
Articolul 17a

Textul propus de Comisie Amendamentul

8d. Articolul 17a se elimină.

Or. en

Amendamentul 34
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 1 – punctul 9a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 3030/93
Articolul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

9a. Se introduce următorul articol:
„Articolul 19a
(1) Comisia prezintă semestrial 
Parlamentului European un raport cu 
privire la aplicarea prezentului 
regulament.
(2) Raportul conține informații cu privire 
la punerea în aplicare a prezentului 
regulament.
(3) În termen de o lună de la prezentarea 
raportului de către Comisie, Parlamentul 
European poate să invite Comisia la o 
reuniune ad-hoc a comisiei sale 
competente pentru a prezenta și a explica 
orice aspecte legate de punerea în 
aplicare a acordului.
(4) Comisia dă publicității raportul la cel 
târziu șase luni de la prezentarea acestuia 
Parlamentului European.”

Or. en

Amendamentul 35
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 2 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 517/94
Considerentul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 1. Se introduce următorul considerent 
22a
„Pentru a asigura funcționarea adecvată 
a sistemului de gestionare a importurilor 
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de anumite produse textile care nu sunt 
reglementate de acorduri, protocoale sau 
alte înțelegeri bilaterale sau de alte 
regimuri specifice de import ale Uniunii, 
competența de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
privește modificarea anexelor, 
modificarea regimurilor de import și 
aplicarea măsurilor de salvgardare și a 
măsurilor de supraveghere în condițiile 
stabilite de prezentul regulament. Este 
deosebit de important ca, în cadrul 
activității sale pregătitoare, Comisia să 
desfășoare consultări adecvate, inclusiv la
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să se asigure că documentele relevante 
sunt transmise simultan, la timp și în mod 
corespunzător Parlamentului European și 
Consiliului.”

Or. en

Amendamentul 36
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 2 – punctul -1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 517/94
Considerentul 22b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. Se introduce următorul considerent 
22b:
„Întrucât punerea în aplicare a 
prezentului Regulament impune condiții 
uniforme pentru adoptarea mai multor 
măsuri. Aceste măsuri ar trebui adoptate 
de Comisie în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
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normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie.”

Or. en

Amendamentul 37
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 2 – punctul -1b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 517/94
Considerentul 22c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1b. Se introduce următorul considerent 
22c:
„Întrucât este oportun să se recurgă la 
procedura de consultare pentru adoptarea 
de măsuri de supraveghere, având în 
vedere efectele acestor măsuri și logica lor 
secvențială în legătură cu adoptarea de 
măsuri de salvgardare definitive.”

Or. en

Amendamentul 38
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 2 – punctul 1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 517/94
Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. La articolul 5, se elimină alineatul (1).

Or. en
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Amendamentul 39
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 2 – punctul 2a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 517/94
Articolul 7 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. La articolul 7 alineatul (1), partea 
introductivă se înlocuiește cu următorul 
text:
„(1) Dacă Comisia crede că există 
suficiente dovezi pentru a justifica o 
investigație cu privire la condițiile 
importurilor de produse menționate la 
articolul 1, Comisia:”

Or. en

Amendamentul 40
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 2 – punctul 2b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 517/94
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. La articolul 7 alineatul (2), primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text:
„(2) Pe lângă informațiile furnizate în 
temeiul articolului 6, Comisia caută să 
obțină orice informație pe care o 
consideră necesară și, atunci când crede 
de cuviință, depune eforturi pentru a 
verifica această informație la importatori, 
comercianți, agenți, producători, asociații 
și organizații comerciale.”

Or. en



PE480.875v01-00 12/30 AM\891699RO.doc

RO

Amendamentul 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 2 – punctul 2c (nou)
Regulamentul (CE) nr. 517/94
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2c. La articolul 8, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) Dacă Comisia este de părere că nu 
sunt necesare măsuri de protecție sau că 
supravegherea de către Uniune este 
inutilă, publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene o comunicare 
informând că investigațiile sunt închise și 
precizând principalele concluzii ale 
investigațiilor.”

Or. en

Amendamentul 42
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 2 – punctul 2d (nou)
Regulamentul (CE) nr. 517/94
Articolul 11 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

2d. La articolul 11 alineatul 1, litera a se 
înlocuiește cu următorul text:
„(a) să decidă instaurarea unei 
supravegheri a Uniunii a posteriori 
asupra anumitor importuri, conform 
procedurii de consultare prevăzute la 
articolul 25 alineatul (1a);”

Or. en
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Amendamentul 43
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 2 – punctul 2e (nou)
Regulamentul (CE) nr. 517/94
Articolul 11 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

2e. La articolul 11 alineatul 1 litera b se 
înlocuiește cu următorul text:
„(b) să decidă, în scopul de a supraveghea 
evoluția acestor importuri, să supună 
anumite importuri unei supravegheri a 
Uniunii prealabile, în conformitate cu 
procedura de consultare prevăzută la 
articolul 25 alineatul (1a).”

Or. en

Amendamentul 44
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 2 – punctul 2f (nou)
Regulamentul (CE) nr. 517/94
Articolul 11 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

2f. La articolul 11 alineatul 2, litera a se 
înlocuiește cu următorul text:
„(a) să decidă instaurarea unei 
supravegheri a Uniunii a posteriori 
asupra anumitor importuri, conform 
procedurii de consultare prevăzute la 
articolul 25 alineatul (1a);”

Or. en
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Amendamentul 45
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 2 – punctul 2g (nou)
Regulamentul (CE) nr. 517/94
Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

2g. La articolul 11 alineatul 2 litera (b) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(b) să decidă, în scopul de a supraveghea 
evoluția acestor importuri, să supună 
anumite importuri unei supravegheri a 
Uniunii prealabile, în conformitate cu 
procedura de consultare prevăzută la 
articolul 25 alineatul (1a).”

Or. en

Amendamentul 46
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 2 – punctul 4a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 517/94
Articolul 15 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4a. La articolul 15, partea introductivă se 
înlocuiește cu următorul text:
„În conformitate cu procedura de 
consultare prevăzută la articolul 25 
alineatul (1a), la cererea unui stat 
membru sau din proprie inițiativă, în 
cazul în care situația prevăzută la 
articolul 12 alineatul (2) riscă să se 
producă, Comisia poate:”

Or. en
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Amendamentul 47
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 2 – punctul 6 – litera a
Regulamentul (CE) nr. 517/94
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) În prima teză de la alineatul (3), 
cuvintele „articolul 13” se înlocuiesc cu 
cuvintele „articolul 12 alineatul (3), 
articolele 13 și 16”;

(a) La articolul 25, alineatul (3) se 
înlocuiește cu următorul text:

„(3) În cazul în care avizul comitetului 
trebuie să fie obținut prin procedură 
scrisă, aceasta se încheie fără rezultat 
dacă, în termenul-limită pentru 
prezentarea avizului, președintele 
comitetului ia o decizie în acest sens sau 
acest lucru este cerut de majoritatea 
membrilor comitetului.”

Or. en

Amendamentul 48
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 2 – punctul 6 – litera -a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 517/94
Articolul 25 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-a) La articolul 25 se introduce 
următorul alineat 1a:
„(1a) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 4 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 
Comitetul consultativ își prezintă avizul în 
termen de o lună de la sesizare.”

Or. en
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Amendamentul 49
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 2 – punctul 6 – litera -aa (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 517/94
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-aa) La articolul 25, alineatul (2) se 
înlocuiește cu următorul text:
„(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 
Comitetul de examinare își prezintă avizul 
în termen de o lună de la sesizare.”

Or. en

Amendamentul 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 2 – punctul 7
Regulamentul (CE) nr. 517/94
Articolul 25a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (3), articolul 5 
alineatul (2), articolul 12 alineatul (3), 
articolele 13, 16 și 28 intră în vigoare 
numai în cazul în care nu a fost exprimată 
nicio obiecție nici din partea Parlamentului 
European, nici a Consiliului în termen de 2 
luni de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European și Consiliului sau 
în cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
cu privire la faptul că nu vor formula 

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 3 alineatul (3), articolul 5 
alineatul (2), articolul 12 alineatul (3), 
articolele 13, 16 și 28 intră în vigoare 
numai în cazul în care nu a fost exprimată 
nicio obiecție nici din partea Parlamentului 
European, nici a Consiliului în termen de 2 
luni de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European și Consiliului sau 
în cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
cu privire la faptul că nu vor formula 
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obiecții. Termenul respectiv se prelungește 
cu 2 luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

obiecții. Termenul respectiv se prelungește 
cu 4 luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 51
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 2 – punctul 7a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 517/94
Articolul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

7a. Se introduce următorul articol:
„Articolul 26a
(1) Comisia prezintă semestrial 
Parlamentului European  un raport cu 
privire la aplicarea prezentului 
regulament.
(2) Raportul conține informații cu privire 
la punerea în aplicare a prezentului 
regulament.
(3) În termen de o lună de la prezentarea 
raportului de către Comisie, Parlamentul 
European poate să invite Comisia la o 
reuniune ad-hoc a comisiei sale 
competente pentru a prezenta și a explica 
orice aspecte legate de punerea în 
aplicare a acordului.
(4) Comisia dă publicității raportul la cel 
târziu șase luni de la prezentarea acestuia 
Parlamentului European.”

Or. en

Amendamentul 52
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 3 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 953/2003
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Se introduce următorul considerent:
„(11a) În scopul de a adăuga produse pe 
lista de produse reglementate de prezentul 
regulament, competența de a adopta acte 
în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată 
Comisiei în ceea ce privește modificarea 
anexelor. Este deosebit de important ca, 
în cadrul activității sale pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți. 
Atunci când pregătește și elaborează acte 
delegate, Comisia trebuie să se asigure că 
documentele relevante sunt transmise 
simultan, la timp și în mod corespunzător 
Parlamentului European și Consiliului.”

Or. en

Amendamentul 53
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 3 – punctul -1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 953/2003
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1a. Considerentul 12 se elimină.

Or. en

Amendamentul 54
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 3 – punctul 1 – litera c
Regulamentul (CE) nr. 953/2003
Articolul 9 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când o întârziere a acțiunilor ar 
cauza un prejudiciu care ar fi dificil de 
reparat și, prin urmare, motive de maximă 
urgență impun acest lucru, procedura 
prevăzută la articolul 5a se aplică actelor 
delegate adoptate în temeiul prezentului 
alineat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 55
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 3 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 953/2003
Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 4 intră în vigoare numai dacă 
nici Parlamentul European, nici Consiliul 
nu au exprimat obiecții în termen de două 
luni de la notificarea respectivului act 
Parlamentului European și Consiliului sau 
dacă, înainte de expirarea acestei perioade, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia cu privire la faptul că 
nu doresc să ridice obiecții. Termenul 
respectiv se prelungește cu 2 luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 4 intră în vigoare numai dacă 
nici Parlamentul European, nici Consiliul 
nu au exprimat obiecții în termen de două 
luni de la notificarea respectivului act 
Parlamentului European și Consiliului sau 
dacă, înainte de expirarea acestei perioade, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia cu privire la faptul că 
nu doresc să ridice obiecții. Termenul 
respectiv se prelungește cu 4 luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en
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Amendamentul 56
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 3 – punctul 4 – litera a (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 953/2003
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 11, alineatul 2 se înlocuiește 
cu următorul text:

Articolul 11 se modifică după cum 
urmează:
(a) Alineatul (2) se înlocuiește cu 
următorul text:

(2) Comisia prezintă în mod periodic
rapoarte Parlamentului European și 
Consiliului privind volumele exportate cu 
prețuri diferențiate, inclusiv privind 
volumele exportate în cadrul unui acord de 
parteneriat convenit între producător și 
guvernul unei țări de destinație. În raport se 
analizează lista țărilor și a bolilor 
respective și criteriile generale pentru 
punerea în aplicare a articolului 3.

„(2) Comisia prezintă de două ori pe an
rapoarte Parlamentului European și 
Consiliului privind volumele exportate cu 
prețuri diferențiate, inclusiv privind 
volumele exportate în cadrul unui acord de 
parteneriat convenit între producător și 
guvernul unei țări de destinație. În raport se 
analizează lista țărilor și a bolilor 
respective și criteriile generale pentru 
punerea în aplicare a articolului 3.”

Or. en

Amendamentul 57
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 3 – punctul 4 – litera b (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 953/2003
Articolul 11 – alineatul 3 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) După alineatul (2) se adaugă 
următorul alineat (3):

„(3) În termen de o lună de la prezentarea 
raportului de către Comisie, Parlamentul 
European poate să invite Comisia la o 
reuniune ad-hoc a comisiei sale 
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competente pentru a prezenta și a explica 
orice aspecte legate de punerea în 
aplicare a acordului.”

Or. en

Amendamentul 58
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 3 – punctul 4 – litera c (nouă)
Regulamentul (CE) nr. 953/2003
Articolul 11 – alineatul 4 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) După alineatul (2) se adaugă 
următorul alineat 4:

„(4) Comisia dă publicității raportul la cel 
târziu șase luni de la prezentarea acestuia 
Parlamentului European și Consiliului.”

Or. en

Amendamentul 59
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 4 –  punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 673/2005
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Considerentul 7 se înlocuiește cu 
următorul text:
„(7) În vederea adaptării necesare a 
măsurilor prevăzute de prezentul 
regulament, competența de a adopta acte 
în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
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Europene ar trebui să fie delegată 
Comisiei în ceea ce privește modificarea 
ratei taxei suplimentare sau a listelor din 
anexele I și II în condițiile stabilite de 
prezentul regulament. Este deosebit de 
important ca, în cadrul activității sale 
pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să se asigure că documentele relevante 
sunt transmise simultan, la timp și în mod 
corespunzător Parlamentului European și 
Consiliului.”

Or. en

Amendamentul 60
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 4 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 673/2005
Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 3 alineatul (3) intră în vigoare 
numai în condițiile în care Parlamentul 
European și Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de două luni de la 
notificarea actului către Parlamentul 
European și Consiliu, sau în care, înainte 
de expirarea acestui termen, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul au 
informat Comisia că nu au obiecții. 
Termenul respectiv se prelungește cu 2 
luni la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 3 alineatul (3) intră în vigoare 
numai în condițiile în care Parlamentul 
European și Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de două luni de la 
notificarea actului către Parlamentul 
European și Consiliu, sau în care, înainte 
de expirarea acestui termen, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul au 
informat Comisia că nu au obiecții. 
Termenul respectiv se prelungește cu 4 
luni la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

Or. en
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Amendamentul 61
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 4 – punctul 3a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 673/2005
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Articolul 7 se înlocuiește cu următorul 
text:
„Parlamentul European și Consiliul decid 
cu privire la abrogarea prezentului 
regulament atunci când Statele Unite ale 
Americii vor fi implementat cu succes 
recomandarea organismului OMC de 
soluționare a litigiilor.”

Or. en

Amendamentul 62
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1342/2007
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Se introduce următorul considerent:
„(10a) Pentru a permite administrarea 
eficientă prin adoptarea ajustărilor la 
restricțiile asupra importurilor de anumite 
produse din oțel, competența de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată 
Comisiei în ceea ce privește modificările 
la anexa V. Este deosebit de important ca, 
în cadrul activității sale pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți. 
Atunci când pregătește și elaborează acte 
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delegate, Comisia trebuie să se asigure că 
documentele relevante sunt transmise 
simultan, la timp și în mod corespunzător 
Parlamentului European și Consiliului.”

Or. en

Amendamentul 63
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 5 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1342/2007
Articolul 31a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 5, cu articolul 6 alineatul (3) și 
cu articolul 12 intră în vigoare numai în 
cazul în care nu a fost exprimată nicio 
obiecție nici din partea Parlamentului 
European, nici a Consiliului în termen de 2 
luni de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European și Consiliului sau 
în cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
cu privire la faptul că nu vor formula 
obiecții. Termenul respectiv se prelungește 
cu 2 luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în conformitate 
cu articolul 5, cu articolul 6 alineatul (3) și 
cu articolul 12 intră în vigoare numai în 
cazul în care nu a fost exprimată nicio 
obiecție nici din partea Parlamentului 
European, nici a Consiliului în termen de 2 
luni de la notificarea actului respectiv 
Parlamentului European și Consiliului sau 
în cazul în care, înainte de expirarea 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat Comisia 
cu privire la faptul că nu vor formula 
obiecții. Termenul respectiv se prelungește 
cu 4 luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.

Or. en

Amendamentul 64
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 6 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1528/2007
Considerentul 16a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Se introduce următorul considerent:
„(16a) În vederea adaptării dispozițiilor 
necesare pentru aplicarea prezentului 
regulament, competența de a adopta acte 
în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată 
Comisiei în ceea ce privește modificarea 
anexei I în scopul adăugării ori eliminării 
unor regiuni sau state și în ceea ce 
privește modificările de ordin tehnic la 
anexa II devenite necesare ca urmare a 
aplicării anexei respective. Este deosebit 
de important ca, în cadrul activității sale 
pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să se asigure că documentele relevante 
sunt transmise simultan, la timp și în mod 
corespunzător Parlamentului European și 
Consiliului.”

Or. en

Amendamentul 65
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 6 – punctul 2a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1528/2007
Articolul 24a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Se introduce următorul articol:
„Articolul 24a
Exercitarea delegării de competențe
(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate 
menționată la articolul 2 alineatele (2) și 
(3), la articolul 4 alineatul (4) și la 
articolul 23 se conferă Comisiei pe o 
perioadă de cinci ani de la ...*. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competențe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cu cel târziu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 2 alineatele (2) și (3), articolul 
4 alineatul (4) și articolul 23 poate fi 
revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în decizia 
respectivă. Aceasta produce efecte în ziua 
următoare datei publicării deciziei în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
la o dată ulterioară, precizată în 
respectiva decizie. Aceasta nu aduce 
atingere validității actelor delegate deja în 
vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European și Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 2 alineatele (2) și (3), al 
articolului 4 alineatul (4) și al articolului 
23 intră în vigoare numai în cazul în care 
nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au formulat obiecțiuni în 
termen de 6 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. 
Termenul în cauză se prelungește cu 6 
luni la inițiativa Parlamentului European 
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sau a Consiliului.”
_____________
* JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 66
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 7 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 55/2008
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Se introduce următorul considerent:
„(12a) Pentru a permite ajustarea 
prezentului regulamentul, competența de 
a adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene ar trebui să fie 
delegată Comisiei în ceea ce privește 
modificările necesare pentru a se ține 
cont de modificările aduse codurilor 
vamale sau de încheierea acordurilor cu 
Moldova. Este deosebit de important ca, 
în cadrul activității sale pregătitoare, 
Comisia să desfășoare consultări 
adecvate, inclusiv la nivel de experți. 
Atunci când pregătește și elaborează acte 
delegate, Comisia trebuie să se asigure că 
documentele relevante sunt transmise 
simultan, la timp și în mod corespunzător 
Parlamentului European și Consiliului.”

Or. en

Amendamentul 67
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 7 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 55/2008
Articolul 8b – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 7 intră în vigoare numai dacă 
nici Parlamentul European, nici Consiliul 
nu au exprimat obiecții în termen de două 
luni de la notificarea respectivului act 
Parlamentului European și Consiliului sau 
dacă, înainte de expirarea acestei perioade, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia cu privire la faptul că 
nu doresc să ridice obiecții. Termenul 
respectiv se prelungește cu două luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 7 intră în vigoare numai dacă 
nici Parlamentul European, nici Consiliul 
nu au exprimat obiecții în termen de două 
luni de la notificarea respectivului act 
Parlamentului European și Consiliului sau 
dacă, înainte de expirarea acestei perioade, 
atât Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia cu privire la faptul că 
nu doresc să ridice obiecții. Termenul 
respectiv se prelungește cu patru luni la 
inițiativa Parlamentului European sau a 
Consiliului.

Or. en

Amendamentul 68
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 7 – punctul 2a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 55/2008
Articolul 12a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Se introduce următorul articol:
„Articolul 12a
(1) Comisia prezintă semestrial 
Parlamentului European un raport cu 
privire la aplicarea prezentului 
regulament.
(2) Raportul conține informații cu privire 
la punerea în aplicare a prezentului 
regulament.
(3) În termen de o lună de la prezentarea 
raportului de către Comisie, Parlamentul 
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European poate să invite Comisia la o 
reuniune ad-hoc a comisiei sale 
competente pentru a prezenta și a explica 
orice aspecte legate de punerea în 
aplicare a acordului.
(4) Comisia dă publicității raportul la cel 
târziu șase luni de la prezentarea acestuia 
Parlamentului European.”

Or. en

Amendamentul 69
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secțiunea 9 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1340/2008
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Se introduce următorul considerent:
„(9a) Pentru a permite administrarea 
eficientă a anumitor restricții, competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene ar trebui 
să fie delegată Comisiei în ceea ce privește 
modificările la anexa V. Este deosebit de 
important ca, în cadrul activității sale 
pregătitoare, Comisia să desfășoare 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să se asigure că documentele relevante 
sunt transmise simultan, la timp și în mod 
corespunzător Parlamentului European și 
Consiliului.”

Or. en

Amendamentul 70
Godelieve Quisthoudt-Rowohl
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Propunere de regulament – act de modificare
Anexa 1 – secțiunea 9 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1340/2008
Articolul 16a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 5 alineatul (3) intră în vigoare 
numai în condițiile în care Parlamentul 
European și Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de două luni de la 
notificarea actului către Parlamentul 
European și Consiliu, sau în care, înainte 
de expirarea acestui termen, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul au 
informat Comisia că nu au obiecții. 
Termenul respectiv se prelungește cu două 
luni la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 5 alineatul (3) intră în vigoare 
numai în condițiile în care Parlamentul 
European și Consiliul nu au formulat nicio 
obiecție în termen de două luni de la 
notificarea actului către Parlamentul 
European și Consiliu, sau în care, înainte 
de expirarea acestui termen, atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul au 
informat Comisia că nu au obiecții. 
Termenul respectiv se prelungește cu patru 
luni la inițiativa Parlamentului European 
sau a Consiliului.

Or. en


