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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive 
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
doreşte să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent şi, respectiv, dispoziţia vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie a unui act existent pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].



PR\888251RO.doc 3/26 PE478.654v01-00

RO

CUPRINS

Pagina

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN..............5

EXPUNERE DE MOTIVE...................................................................................................24



PE478.654v01-00 4/26 PR\888251RO.doc

RO



PR\888251RO.doc 5/26 PE478.654v01-00

RO

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
modificare a anumitor regulamente referitoare la politica comercială comună în ceea ce 
priveşte acordarea de competenţe delegate pentru adoptarea anumitor măsuri
(COM(2011)0349 – C7-0162/2011 – 2011/0153(COD))

(Procedura legislativă ordinară:  prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2011)0349),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) şi articolul 207 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0162/2011),

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerţ internaţional (A7-0000/2012),

1. adoptă poziţia în primă lectură prezentată în continuare;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei, precum şi 
parlamentelor naţionale poziţia Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3 – liniuţa 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al 
Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a 
unui sistem de preferinţe tarifare 
generalizate pentru perioada cuprinsă 
între 1 ianuarie 2009 şi 31 decembrie 
2011 şi de modificare a Regulamentelor 
(CE) nr. 552/97 şi (CE) nr. 1933/2006 şi a 
Regulamentelor (CE) nr. 1100/2006 şi 
(CE) nr. 964/2007 ale Comisiei,

eliminat
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Or. en

Justificare
Adaptarea Regulamentului privind sistemul de preferinţe tarifare generalizate (SPG) la noul 
regim al actelor de punere în aplicare şi al actelor delegate a fost abordată în ambele 
propuneri omnibus ale Comisiei. Raportul privind propunerea Omnibus I a introdus 
numeroase amendamente de modificare a actelor de punere în aplicare propuse în acte 
delegate, în spiritul Raportului Scholz din primăvara anului 2011. Prin urmare, din motive de 
raţionalitate, cei doi raportori au convenit să păstreze toate amendamentele privind 
adaptarea Regulamentului SPG la noua procedură de comitologie în raportul Omnibus I.  În 
consecinţă, partea corespunzătoare ar trebui eliminată din propunerea Omnibus II.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 3 – liniuţa 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

- Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 al 
Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind 
introducerea unor măsuri comerciale 
excepţionale în favoarea ţărilor şi 
teritoriilor participante şi legate de 
procesul de stabilizare şi de asociere pus 
în aplicare de către Uniunea Europeană.

eliminat

Or. en

Justificare

On 13 October 2011, the EP adopted its position in the first reading concerning the 
Commission proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council 
amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for 
countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and 
Association process (COD 2010/0036). This new amending Regulation addressed inter alia 
the issue of implementing acts and delegated acts, inserting corresponding provisions in 
Regulation EC No 1215/2009. It is therefore necessary to delete the part concerning this 
Regulation from Omnibus II.
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Amendamentul 3

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Se inserează următorul considerent:
„Pentru a asigura funcţionarea adecvată 
a sistemului de gestionare a importurilor 
anumitor produse textile, competenţa de a 
adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene ar trebui 
să fie delegată Comisiei în ceea ce priveşte 
modificarea anexelor, acordarea unor 
posibilități suplimentare de import, 
introducerea sau adaptarea limitelor 
cantitative, adoptarea de măsuri de 
salvgardare şi introducerea unui sistem de 
supraveghere în condiţiile stabilite de 
prezentul regulament. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experţi. Atunci când pregăteşte şi 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util şi adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European şi 
Consiliu. Comisia ar trebui să furnizeze 
informaţii şi documente complete cu 
privire la reuniunile sale cu experţii 
naţionali în cadrul lucrărilor sale pentru 
pregătirea şi punerea în aplicare a actelor 
delegate. Comisia ar trebui să invite la 
aceste reuniuni şi experţi din partea 
Parlamentului;”

Or. en

Justificare

The Commission proposal did not address the recitals of the amended Regulations. The 
Rapporteur is of the view that it is necessary to amend the recitals of the basic acts in order to 
explain the use of delegated acts and to precisely define the objective, content and scope of 
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the delegation. The rapporteur is also of the view that it is important to ensure the possibility 
for the Parliament's experts to attend expert meetings organised by the Commission in view of 
preparation and implementation of delegated acts. These two considerations are reflected in 
Amendments 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 and 22.

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secţiunea 1 – punctul 8
Regulamentul (CE) nr. 3030/93
Articolul 16a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competenţă menţionată la 
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) şi 
(5) şi articolul 19 din prezentul regulament 
şi la articolul 4 alineatul (3) din anexa IV şi 
articolul 2, articolul 3 alineatul (1) şi 
articolul (3) din anexa VII la prezentul 
regulament se conferă Comisiei pe o 
perioadă de timp nedeterminată.

(2) Delegarea de competenţe menţionată la 
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) şi 
(5) şi articolul 19 din prezentul regulament 
şi la articolul 4 alineatul (3) din anexa IV şi 
articolul 2, articolul 3 alineatul (1) şi 
articolul (3) din anexa VII la prezentul 
regulament se conferă Comisiei pe o 
perioadă de cinci ani de la ...*. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competenţe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competenţe se prelungeşte 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepţia cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.
––––––––––––––––
*JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Justificare

The rapporteur deems it appropriate to limit in time the conferral of powers on the 
Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
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Commission to draw up a report in respect of the delegation of power not later then nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical duration prevents overburdening of the legislators and 
facilitates the implementation of the Common commercial policy. The rapporteur therefore 
deems it appropriate to amend the Commission proposal accordingly in all provisions 
concerning the Exercise of the delegation.

Amendamentul 5

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Se inserează următorul considerent:
„Pentru a asigura funcţionarea adecvată 
a sistemului de gestionare a importurilor 
de anumite produse textile care nu sunt 
reglementate de acorduri, protocoale sau 
alte înţelegeri bilaterale sau de alte 
regimuri specifice de import ale Uniunii, 
competenţa de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
priveşte modificarea anexelor, 
modificarea regimurilor de import şi 
aplicarea măsurilor de salvgardare şi a 
măsurilor de supraveghere în condiţiile 
stabilite de prezentul regulament. Este 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experţi. Atunci când pregăteşte şi 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util şi adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European şi 
Consiliu. Comisia ar trebui să furnizeze 
informaţii şi documente complete cu 
privire la reuniunile sale cu experţii 
naţionali în cadrul lucrărilor sale pentru 
pregătirea şi punerea în aplicare a actelor 
delegate. Comisia ar trebui să invite la 
aceste reuniuni şi experţi din partea 
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Parlamentului;”

Or. en

Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competenţă menţionată la 
articolul 3 alineatul (3), articolul 5 alineatul 
(2), articolul 12 alineatul (3), articolele 13, 
16 şi 28 se conferă Comisiei pe o perioadă 
de timp nedeterminată.

(2) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 3 alineatul (3), articolul 5 alineatul 
(2), articolul 12 alineatul (3), articolele 13, 
16 şi 28 se conferă Comisiei pe o perioadă 
de cinci ani de la ...*. Comisia prezintă un 
raport privind delegarea de competenţe 
cel târziu cu nouă luni înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competenţe se prelungeşte 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepţia cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.
–––––––––––––––

*JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secţiunea 3 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 953/2003
Considerentul 11a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Se inserează următorul considerent:
„(11a) În scopul de a adăuga produse pe 
lista de produse reglementate de prezentul 
regulament, competenţa de a adopta acte 
în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată 
Comisiei în ceea ce priveşte modificarea 
anexelor. Este deosebit de important ca, 
în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experţi. Atunci când pregăteşte 
şi elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util şi adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European şi 
Consiliu. Comisia ar trebui să furnizeze 
informaţii şi documente complete cu 
privire la reuniunile sale cu experţii 
naţionali în cadrul lucrărilor sale pentru 
pregătirea şi punerea în aplicare a actelor 
delegate. Comisia ar trebui să invite la 
aceste reuniuni şi experţi din partea 
Parlamentului.”

Or. en

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competenţă menţionată la 
articolul 4 se conferă Comisiei pe o 
perioadă de timp nedeterminată.

(2) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 4 este conferită Comisiei pentru o 
perioadă de cinci ani de la …*. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competenţe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competenţe se prelungeşte 
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tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepţia cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.
–––––––––––––––––
*JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Considerentul 7 se înlocuieşte cu 
următorul text:
„(7) În vederea adaptării necesare a 
măsurilor prevăzute de prezentul 
regulament, competenţa de a adopta acte 
în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată 
Comisiei în ceea ce priveşte modificarea 
ratei taxei suplimentare sau a listelor din 
anexele I şi II în condiţiile stabilite de 
prezentul regulament. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experţi. Atunci când pregăteşte şi 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util şi adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European şi 
Consiliu.  Comisia ar trebui să furnizeze 
informaţii şi documente complete cu 
privire la reuniunile sale cu experţii 
naţionali în cadrul lucrărilor sale pentru 
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pregătirea şi punerea în aplicare a actelor 
delegate. Comisia ar trebui să invite la 
aceste reuniuni şi experţi din partea 
Parlamentului.”

Or. en

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competenţă menţionată la 
articolul 3 alineatul (3) se conferă Comisiei 
pe o perioadă de timp nedeterminată.

(2) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 3 alineatul (3) se conferă Comisiei 
pe o perioadă de cinci ani de la ...*. 
Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competenţe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competenţe se 
prelungeşte tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepţia cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.
_____________
*JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 11

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

-1. Se inserează următorul considerent:
„(10a) Pentru a permite administrarea 
eficientă prin adoptarea ajustărilor la 
restricţiile asupra importurilor de anumite 
produse din oţel, competenţa de a adopta 
acte în conformitate cu articolul 290 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene ar trebui să fie delegată 
Comisiei în ceea ce priveşte modificările 
la anexa V. Este deosebit de important ca, 
în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experţi. Atunci când pregăteşte 
şi elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util şi adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European şi 
Consiliu. Comisia ar trebui să furnizeze 
informaţii şi documente complete cu 
privire la reuniunile sale cu experţii 
naţionali în cadrul lucrărilor sale pentru 
pregătirea şi punerea în aplicare a actelor 
delegate. Comisia ar trebui să invite la 
aceste reuniuni şi experţi din partea 
Parlamentului.”

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secţiunea 5 – punctul 4
Regulamentul (CE) nr. 1342/2007
Articolul 31a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competenţă menţionată la 
articolul 5, la articolul 6 alineatul (3) şi la 
articolul 12 se conferă Comisiei pe o 
perioadă de timp nedeterminată.

(2) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 5, la articolul 6 alineatul (3) şi la 
articolul 12 se conferă Comisiei pe o 
perioadă de cinci ani de la ...*. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competenţe cel târziu cu nouă luni înainte 
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de încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competenţe se prelungeşte 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepţia cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.

______________
*JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament. 

Or. en

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Se inserează următorul considerent:
„(16a) În vederea realizării de adaptări 
tehnice la regimurile aplicabile 
produselor originare din anumite state 
care fac parte din grupul statelor ACP, 
competenţa de a adopta acte în 
conformitate cu articolul 290 din Tratatul 
privind funcţionarea Uniunii Europene ar 
trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 
priveşte modificarea anexei I în scopul 
adăugării ori eliminării unor regiuni sau 
state şi în ceea ce priveşte modificările de 
ordin tehnic la anexa II devenite necesare 
ca urmare a aplicării anexei respective. 
Este deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experţi. Atunci când pregăteşte şi 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util şi adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European şi 
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Consiliu. Comisia ar trebui să furnizeze 
informaţii şi documente complete cu 
privire la reuniunile sale cu experţii 
naţionali în cadrul lucrărilor sale pentru 
pregătirea şi punerea în aplicare a actelor 
delegate. Comisia ar trebui să invite la 
aceste reuniuni şi experţi din partea 
Parlamentului.”

Or. en

Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secţiunea 6 – punctul -1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1528/2007
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 alineatul (2) se înlocuieşte cu 
următorul text:

„(2) Comisia modifică anexa I prin 
intermediul actelor delegate, în 
conformitate cu articolul 24a, pentru a 
adăuga regiuni sau state din grupul 
statelor ACP cu care au fost finalizate 
negocierile privind încheierea unui 
acord între Uniune şi regiunea 
respectivă sau statul respectiv care 
îndeplineşte cel puțin cerințele 
articolului XXIV GATT 1994.”

Or. en

Justificare

Propunerea Omnibus I a Comisiei stabileşte regimul actelor delegate pentru măsurile 
adoptate în conformitate cu articolul 2 alineatele (2) şi (3), precum şi un articol procedural 
privind exercitarea delegării de competenţe. Propunerea Omnibus II a Comisiei prevede 
utilizarea actelor delegate la articolul 4 alineatul (4) şi la articolul 23, cu o trimitere 
încrucişată la Omnibus I. Prin urmare, din motive de raţionalitate, cei doi raportori au 
convenit să păstreze toate dispoziţiile privind adaptarea Regulamentului (CE) nr. 1528/2007 
la regimul actelor delegate în raportul Omnibus II prin intermediul amendamentelor 14, 15, 
16, 17 şi 18 şi prin eliminarea dispoziţiilor corespunzătoare din Omnibus I.
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Amendamentul 15

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secţiunea 6 – punctul -1b (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1528/2007
Articolul 2 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

La articolul 2 alineatul (3), partea 
introductivă se înlocuieşte cu următorul 

text:
„(3) Statul sau regiunea respectivă 
rămâne pe lista cuprinsă în anexa I, cu 
excepția cazului în care Comisia adoptă 
un act delegat în conformitate cu articolul 
24a prin care modifică anexa I pentru a 
exclude o regiune sau stat din anexa 
respectivă, în special dacă:”

Or. en

Amendamentul 16

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secţiunea 6 – punctul 1 – litera b
Regulamentul (CE) nr. 1528/2007
Articolul 4 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
[a se introduce numărul articolului 
(articolelor) de stabilire a procedurii 
pentru adoptarea actelor delegate, în 
prezent articolele 24a - 24c din 
propunerea COM (2011) 82 final] privind 
modificări de ordin tehnic la anexa II 
necesare ca urmare a aplicării anexei 
respective.

(4) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul
24a privind modificări de ordin tehnic la 
anexa II necesare ca urmare a aplicării 
anexei respective.

Or. en
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Amendamentul 17

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secţiunea 6 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1528/2007
Articolul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul [a se 
introduce numărul articolului 
(articolelor) de stabilire a procedurii 
pentru adoptarea actelor delegate, în 
prezent articolele 24a - 24c din 
propunerea COM (2011) 82 final] privind 
modificări de ordin tehnic ale articolelor 5 
şi 8 – 22, care pot fi impuse de diferenţele 
existente între prezentul regulament şi 
acordurile semnate, care se aplică cu titlu 
provizoriu sau încheiate, în conformitate cu 
articolul 218 din tratat, cu regiunile sau 
statele enumerate în anexa I. 

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 24a
privind modificări de ordin tehnic ale 
articolelor 5 şi 8 – 22, care pot fi impuse de 
diferenţele existente între prezentul 
regulament şi acordurile semnate, care se 
aplică cu titlu provizoriu sau încheiate, în 
conformitate cu articolul 218 din tratat, cu 
regiunile sau statele enumerate în anexa I.

Or. en

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se adaugă următorul articol:
„Articolul 24a

Exercitarea delegării
(1) Competenţa de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condiţiile 
prevăzute la prezentul articol. 
(2) Competența de a adopta acte delegate 
menţionată la articolul 2 alineatele (2) şi 
(3), la articolul 4 alineatul (4) şi la 
articolul 23 se conferă Comisiei pe o 
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perioadă de cinci ani de la ...*. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competenţe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competenţe se prelungeşte 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepţia cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.
(3) Delegarea de competenţe menţionată 
la articolul 2 alineatele (2) şi (3), la 
articolul 4 alineatul (4) şi la articolul 23 
poate fi revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competenţe 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 menţionată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere 
valabilităţii actelor delegate care sunt deja 
în vigoare. 
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, îl 
notifică simultan Parlamentului 
European şi Consiliului. 
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 2 alineatele (2) şi (3), al 
articolului 4 alineatul (4) şi al articolului 
23 intră în vigoare numai în cazul în care 
nici Parlamentul European şi nici 
Consiliul nu au formulat obiecţiuni în 
termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European şi 
Consiliu, sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European şi Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecţiuni. Respectivul termen se 
prelungeşte cu două luni la iniţiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.”
_____________
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*JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament. 

Or. en

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Se inserează următorul considerent:
„(12a) Pentru a permite ajustarea 
prezentului regulamentul, competenţa de 
a adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene ar trebui să fie 
delegată Comisiei în ceea ce priveşte 
modificările necesare pentru a se ţine 
cont de modificările aduse codurilor 
vamale sau de încheierea acordurilor cu 
Moldova. Este deosebit de important ca, 
în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia 
să organizeze consultări adecvate, inclusiv 
la nivel de experţi. Atunci când pregăteşte 
şi elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util şi adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European şi 
Consiliu. Comisia ar trebui să furnizeze 
informaţii şi documente complete cu 
privire la reuniunile sale cu experţii 
naţionali în cadrul lucrărilor sale pentru 
pregătirea şi punerea în aplicare a actelor 
delegate. Comisia ar trebui să invite la 
aceste reuniuni şi experţi din partea 
Parlamentului.”

Or. en
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Amendamentul 20

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secţiunea 7 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 55/2008
Articolul 8b – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competenţă menţionată la 
articolul 7 se conferă Comisiei pe o 
perioadă de timp nedeterminată.

(2) Delegarea de competenţe menţionată la 
articolul 7 este conferită Comisiei pentru o 
perioadă de cinci ani de la …*. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competenţe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competenţe se prelungeşte 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepţia cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.
_______________
*JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament. 

Or. en

Amendamentul 21

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secţiunea 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secţiune eliminată

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 1.
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Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

-1. Se inserează următorul considerent:
„(9a) Pentru a permite administrarea 
eficientă a anumitor restricţii, competenţa 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene ar trebui 
să fie delegată Comisiei în ceea ce priveşte 
modificările la anexa V. Este deosebit de 
important ca, în timpul lucrărilor 
pregătitoare, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experţi. Atunci când pregăteşte şi 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util şi adecvată a documentelor 
relevante către Parlamentul European şi 
Consiliu. Comisia ar trebui să furnizeze
informaţii şi documente complete cu 
privire la reuniunile sale cu experţii 
naţionali în cadrul lucrărilor sale pentru 
pregătirea şi punerea în aplicare a actelor 
delegate. Comisia ar trebui să invite la 
aceste reuniuni şi experţi din partea 
Parlamentului.”

Or. en

Amendamentul 23

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secţiunea 9 – punctul 2
Regulamentul (CE) nr. 1340/2008
Articolul 16a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea de competenţă menţionată la (2) Delegarea de competenţe menţionată la 
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articolul 5 alineatul (3) se conferă Comisiei 
pe o perioadă de timp nedeterminată.

articolul 5 alineatul (3) se conferă Comisiei 
pe o perioadă de cinci ani de la ...*. 
Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competenţe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competenţe se 
prelungeşte tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepţia cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade.
_____________
*JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 24

Propunere de regulament – act de modificare
Anexă – secţiunea 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Secţiune eliminată

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea la amendamentul 2.
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EXPUNERE DE MOTIVE

A. CONTEXT

Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a 
anumitor regulamente privind politica comercială comună în legătură cu acordarea de 
competenţe delegate pentru adoptarea anumitor măsuri („Actul omnibus II privind comerţul”), 
aflată în curs de examinare, vizează adaptarea a 10 regulamente din domeniul politicii 
comerciale la noile dispoziţii de drept primar ale Tratatului de la Lisabona. Mai precis, 
propunerea vizează alinierea regulamentelor la articolul 290 care introduce pentru prima dată 
actele delegate în dreptul european. Articolul 290 îi permite legiuitorului să delege Comisiei 
competenţa de a adopta acte fără caracter legislativ şi cu domeniu general de aplicare care 
completează sau modifică anumite elemente neesenţiale ale unui act legislativ. Legiuitorul are 
în continuare dreptul de a revoca delegarea în orice moment şi de a lua apoi singur o decizie. 
În plus, orice decizie luată sub forma unui act delegat poate face obiectul unui veto din partea 
legiuitorului; astfel, este suficient ca fie Consiliul, fie Parlamentul să se opună unui proiect de 
act delegat propus de Comisie. 

Propunerea Comisiei însoţeşte o primă propunere pe care Comisia a făcut-o în materie de 
politică comercială. Această propunere [COM(2011)008, cunoscută şi ca „Actul omnibus I 
privind comerţul”] modifică anumite regulamente privind politica comercială comună în ceea 
ce priveşte procedurile în cadrul cărora Consiliul a participat la procesul decizional şi care nu 
au la bază Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor 
privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei. Ea propune ca aceste 
proceduri să fie transformate fie în acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat, fie 
în acte de punere în aplicare în conformitate cu articolul 291.

Propunerea Omnibus II privind comerţul examinează toate celelalte proceduri decizionale 
existente în legislaţia privind politica comercială în vederea adaptării acestora, după caz, la 
regimul actelor delegate prevăzut la articolul 290. În principiu, acestea sunt proceduri 
decizionale bazate pe Decizia 1999/468/CE a Consiliului. Comisia propune ca anumite 
proceduri să fie transformate în acte delegate.

B. RAPORTUL

1. Eliminarea a două regulamente din propunerea Comisiei

Raportorul propune eliminarea următoarelor două regulamente din propunerea Comisiei:

 Regulamentul (CE) nr. 732/2008 al Consiliului din 22 iulie 2008 de aplicare a unui 
sistem generalizat de preferinţe tarifare pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 
2009 şi 31 decembrie 2011 şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 552/97 şi 
(CE) nr. 1933/2006 şi a Regulamentelor (CE) nr. 1100/2006 şi (CE) nr. 964/2007 ale 
Comisiei

Adaptarea Regulamentului privind sistemul de preferinţe tarifare generalizate la noul regim al 
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actelor de punere în aplicare şi al actelor delegate a fost abordată în ambele propuneri 
omnibus ale Comisiei. Raportul privind propunerea Omnibus I a introdus numeroase 
amendamente de modificare a actelor de punere în aplicare propuse în acte delegate, în 
spiritul Raportului Scholz din primăvara anului 2011. Prin urmare, din motive de raţionalitate, 
cei doi raportori au convenit să păstreze toate amendamentele privind adaptarea 
Regulamentului SPG la noua procedură de comitologie în raportul Omnibus I.  În consecinţă, 
partea corespunzătoare ar trebui eliminată din propunerea Omnibus II. În acest scop au fost 
prezentate amendamentele 1 şi 21.

 Regulamentul (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind 
introducerea unor măsuri comerciale excepţionale în favoarea ţărilor şi teritoriilor 
participante şi legate de procesul de stabilizare şi de asociere pus în aplicare de 
către Uniunea Europeană

Parlamentul European şi-a adoptat la 13 octombrie 2011 poziţia în primă lectură privind 
propunerea Comisiei de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare 
a Regulamentului (CE) nr. 1215/2009 al Consiliului privind introducerea unor măsuri 
comerciale excepţionale în favoarea ţărilor şi teritoriilor participante şi legate de procesul de 
stabilizare şi de asociere pus în aplicare de către Uniunea Europeană (2010/0036(COD). Acest 
nou regulament de modificare a abordat, printre altele, chestiunea actelor de punere în 
aplicare şi a actelor delegate, introducând dispoziţiile corespunzătoare în Regulamentul (CE) 
nr. 1215/2009.  Prin urmare, partea referitoare la acest regulament trebuie eliminată din 
propunerea Omnibus II. În acest scop au fost prezentate amendamentele 2 şi 24.

2. Adăugarea de noi considerente la regulamentele modificate

Propunerea Comisiei nu s-a oprit asupra considerentelor regulamentelor modificate. În opinia 
raportorului, considerentele actelor de bază trebuie modificate pentru a explica utilizarea 
actelor delegate şi pentru a defini cu precizie obiectivul, conţinutul şi sfera delegării. De 
asemenea, raportorul consideră că este important să fie asigurată posibilitatea experţilor 
Parlamentului de a participa la reuniunile de experţi organizate de Comisie în vederea 
pregătirii şi punerii în aplicare a actelor delegate. Aceste două consideraţii sunt reflectate în 
amendamentele 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19 şi 22.

3. Limitarea în timp a delegării de competenţe

Raportorul consideră că delegarea de competenţe către Comisie trebuie limitată în timp. O 
astfel de limitare permite un control parlamentar sporit, obligând Comisia să prezinte un 
raport privind delegarea de competenţe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei 
stabilite. Pe de altă parte, prelungirea tacită a delegării de competenţe cu perioade de timp 
identice evită impunerea unor sarcini excesive legiuitorilor şi facilitează punerea în aplicare a 
politicii comerciale comune. 

Raportorul propune ca delegarea de competenţe să fie limitată la o perioadă de cinci ani. 
Această perioadă permite Comisiei să îşi exercite în mod corespunzător delegarea şi aduce 
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securitatea juridică necesară în raport cu părţile interesate, garantând totodată un grad adecvat 
de control parlamentar în spiritul Tratatului de la Lisabona. Întrucât în trecut nu au fost 
adoptate foarte multe măsuri de comitologie bazate pe regulamentele care fac obiectul 
prezentului raport, perioada de cinci ani permite raportului Comisiei să fie suficient de 
informativ. 
Prin urmare, raportorul consideră că propunerea Comisiei trebuie modificată în consecinţă în 
ceea ce priveşte toate dispoziţiile referitoare la exercitarea delegării de competenţe. În acest 
scop au fost prezentate amendamentele 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20 şi 23. 

4. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1528/2007 al Consiliului din 20 decembrie 2007 
privind aplicarea regimurilor aplicabile produselor originare din anumite state care fac 
parte din grupul statelor din Africa, zona Caraibelor şi Pacific (ACP) prevăzute în 
acordurile de stabilire sau care duc la stabilirea Acordurilor de parteneriat economic

Propunerea Omnibus I a Comisiei stabileşte regimul actelor delegate pentru măsurile adoptate 
în conformitate cu articolul 2 alineatele (2) şi (3), precum şi un articol procedural privind 
exercitarea delegării de competenţe. Propunerea Omnibus II a Comisiei prevede utilizarea 
actelor delegate la articolul 4 alineatul (4) şi la articolul 23, cu o trimitere încrucişată la 
Omnibus I. Prin urmare, din motive de raţionalitate, cei doi raportori au convenit să păstreze 
toate dispoziţiile privind adaptarea Regulamentului (CE) nr. 1528/2007 la regimul actelor 
delegate în raportul Omnibus II prin intermediul amendamentelor 14, 15, 16, 17 şi 18 şi prin 
eliminarea dispoziţiilor corespunzătoare din Omnibus I.

C. CONCLUZII

Prezentul raport se bazează pe modificările aduse de articolul 290 din Tratatul de la Lisabona 
şi transpune sistematic modificările respective în legislaţia secundară din domeniul politicii 
comerciale comune. Raportul îşi propune să ofere Parlamentului European, ca reprezentant 
direct ales al cetăţenilor UE, posibilitatea de a-şi exercita pe deplin noile competenţe şi de a 
asigura un control parlamentar adecvat asupra executivului, permiţând totodată o aplicare 
flexibilă, predictibilă şi în timp util a politicii comerciale comune.


