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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 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite 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 
dorește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul dorește să o
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidențiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului privind deschiderea și 
modul de gestionare a anumitor contingente tarifare comunitare pentru carnea de vită și 
mânzat de calitate superioară, carnea de porc, carnea de pasăre, grâu, borceag și tărâțe, 
brizuri și alte reziduuri
(COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2011)0906),

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 
Comisie (C7-0524/2011),

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

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

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A7-0000/2012),

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

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

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În vederea completării sau modificării 
anumitor elemente neesențiale ale 
Regulamentului (CE) nr. 774/94, trebuie să 
se delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative în conformitate cu articolul 
290 din tratat în ceea ce privește adoptarea 
de modificări la respectivul regulament, în 
cazul în care se ajustează volumele și alte 

(3) În vederea completării sau modificării 
anumitor elemente neesențiale ale 
Regulamentului (CE) nr. 774/94, trebuie să 
se delege Comisiei competența de a adopta 
acte legislative în conformitate cu articolul 
290 din tratat în ceea ce privește adoptarea 
de modificări la respectivul regulament, în 
cazul în care se ajustează volumele și alte 
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condiții ale regimului contingentar, în 
special printr-o decizie de a aproba
încheierea unui acord cu una sau mai 
multe țări terțe. Este deosebit de important 
ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, 
Comisia să organizeze consultări adecvate, 
inclusiv la nivel de experți. Atunci când 
pregătește și elaborează acte delegate, 
Comisia trebuie să asigure transmiterea 
simultană, la timp și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 
European și către Consiliu.

condiții ale regimului contingentar, în 
special printr-o decizie a Consiliului de a 
încheia un acord cu una sau mai multe țări 
terțe. Este deosebit de important ca, în 
timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experți. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia trebuie 
să asigure transmiterea simultană, la timp 
și adecvată a documentelor relevante către 
Parlamentul European și către Consiliu. 
Comisia ar trebui să furnizeze informații 
și documente complete cu privire la 
reuniunile sale cu experții naționali, în 
cadrul lucrărilor sale pentru pregătirea și 
punerea în aplicare a actelor delegate. În 
acest sens, Comisia ar trebui să se asigure 
că Parlamentul European este implicat în 
mod corespunzător, pe baza celor mai 
bune practici rezultate din experiențele 
anterioare din alte domenii de politici, 
pentru a crea cele mai bune condiții 
posibile pentru controlul actelor delegate, 
exercitat de Parlamentul European în 
viitor.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul [323 
alineatul (2)] din Regulamentul (UE) nr. 
[xxxx/aaaa] al Parlamentului European 
și al Consiliului [Regulamentul privind 
OCP unică aliniat]*.

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 7a 
alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Se inserează următorul articol:
„Articolul 7a 
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistată de Comitetul 
pentru organizarea comună a piețelor 
agricole, înființat prin articolul [xx] din 
Regulamentul (UE) nr.[xxxx/aaaa] al 
Parlamentului European și al Consiliului
din 2012 .......... [Regulamentul privind 
OCP unică aliniat]*. Comitetul respectiv 
este un comitet în înțelesul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011**.
(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011.
(3) În cazul în care avizul comitetului 
urmează să fie obținut prin procedură 
scrisă, respectiva procedură se încheie 
fără rezultat atunci când, în termenul 
stabilit pentru emiterea avizului, 
președintele comitetului decide în acest 
sens sau majoritatea membrilor 
comitetului solicită acest lucru.
____________
* JO L …, …, p. …. 
** JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Or. en
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Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 8a – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Delegarea competenței prevăzute la 
articolul 8 este conferită Comisiei pentru o 
perioadă nedeterminată, începând de la [a 
se introduce data intrării în vigoare a 
prezentului regulament de modificare].

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 8 se conferă Comisiei pe o 
perioadă de cinci ani de la …*. Comisia 
elaborează un raport privind delegarea de 
competențe cu cel puțin nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea competențelor se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cu cel puțin trei luni 
înainte de încheierea fiecărei perioade.
__________
* JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentului regulament.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 8a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 intră în vigoare numai în cazul 
în care nici Parlamentul European și nici 
Consiliul nu au formulat obiecții în termen 
de două luni de la notificarea acestuia către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înaintea expirării termenului 
respectiv, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
formula obiecții. Perioada respectivă se 
prelungește cu două luni, la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 8 intră în vigoare numai în cazul 
în care nici Parlamentul European și nici
Consiliul nu au formulat obiecții în termen 
de două luni de la notificarea acestuia către 
Parlamentul European și Consiliu sau în 
cazul în care, înaintea expirării termenului 
respectiv, Parlamentul European și 
Consiliul au informat Comisia că nu vor 
formula obiecții. Respectivul termen se 
prelungește cu patru luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a Consiliului.”
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prezenta propunere a Comisiei are drept scop alinierea Regulamentului (CE) nr. 774/94 a 
Consiliului privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare 
comunitare pentru anumite tipuri de carne și produse din cereale la articolele 290 și 291 din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

Regulamentul (CE) nr. 774/94 a conferit Comisiei competențe de adaptare a măsurilor de 
punere în aplicare necesare și de modificare a regulamentului, în cazul în care se modifică 
volumele și alte condiții ale regimului contingentar, în special prin decizii privind încheierea 
unor acorduri cu țări terțe.

Aceste competențe trebuie aliniate regimului actelor delegate și al actelor de punere în 
aplicare post-Lisabona, conferind Comisiei Europene competențe de executare relevante, care 
ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului 
European și al Consiliului. 

O parte consistentă a legislației privind politicile comerciale este aliniată articolelor 290 și 
291 din TFUE prin intermediul unor proceduri așa-numite „omnibuse comerciale”; raportorul 
propune amendamente care reflectă schimbările operate de cele două acte.

Acestea includ implicarea adecvată a Parlamentului European în pregătirea și punerea în 
aplicare a actelor delegate, limitarea delegării de competențe la perioade de cinci ani, care pot 
fi extinse în mod tacit, prelungirea perioadei pentru aducerea de obiecții la proiectul de act 
delegat de la două la patru luni și modificarea aplicării procedurii scrise.

Raportorul solicită insistent eliminarea referințelor la procedura comitetelor din viitorul 
Regulament privind OCP unică aliniat și introducerea unor astfel de dispoziții direct în 
prezentul regulament de modificare. Acest fapt va permite reflectarea modificărilor la 
aplicarea procedurii scrise, prevăzută în „omnibusele comerciale”. În plus, va garanta că 
dreptul de control al actelor de punere în aplicare necesare pentru gestionarea regimului 
contingentar prevăzut în prezentul regulament rămâne în atribuțiile Comisiei pentru comerț
internațional.


