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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 Consiliului de 
modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2008/97, (CE) nr. 779/98 și (CE) nr. 1506/98 în 
domeniul importului de ulei de măsline și de alte produse agricole din Turcia în ceea ce 
privește competențele delegate și competențele de executare care trebuie conferite 
Comisiei
(COM(2011)0918 – C7-0005/2012 – 2011/0453(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului 
(COM(2011)0918),

– 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 (C7-0005/2012),

– 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.
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Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Pentru a completa sau a modifica 
anumite elemente neesențiale ale 
Regulamentului (CE) nr. 2008/97, 
Comisiei trebuie să i se delege competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
adoptarea ajustărilor care rezultă și care 
sunt necesare pentru regulamentul 
respectiv în cazul în care condițiile actuale 
ale regimului special prevăzut în Acordul 
de asociere se modifică, în special în ceea 
ce privește sumele, sau în cazul în care se 
încheie un nou acord. 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.

(5) Pentru a completa sau a modifica 
anumite elemente neesențiale ale 
Regulamentului (CE) nr. 2008/97, 
Comisiei trebuie să i se delege competența 
de a adopta acte în conformitate cu 
articolul 290 din tratat în ceea ce privește 
adoptarea ajustărilor care rezultă și care 
sunt necesare pentru regulamentul 
respectiv în cazul în care condițiile actuale 
ale regimului special prevăzut în Acordul 
de asociere se modifică, în special în ceea 
ce privește sumele, sau în cazul în care se 
încheie un nou acord. 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 garanteze 
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 către Parlamentul European 
în viitor.”

Or. en

Justificare

În conformitate cu actele Omnibus I și II privind comerțul , raportorul propune să se 
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sublinieze necesitatea implicării corespunzătoare a Parlamentului European în pregătirea și 
punerea în aplicare a actelor delegate. Aceasta va facilita controlarea actelor delegate și va 
asigura exercitarea eficientă a delegării de competențe prin evitarea obiecțiilor din partea 
Parlamentului European.

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – alineatul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2008/97
Considerentul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Se introduce următorul considerent:
„întrucât, în vederea asigurării unor 
condiții uniforme pentru adoptarea 
anumitor măsuri din prezentul 
regulament, ar trebui conferite 
competențe de executare Comisiei; 
competențele menționate trebuie 
exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie*.
____________________
*JO L 55, 28.2.2011, p. 13.”

Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu a avut în vedere considerentele regulamentelor modificate. În opinia 
raportorului, trebuie modificate considerentele actelor de bază pentru a explica utilizarea 
actelor de punere în aplicare. 
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Amendamentul3

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – alineatul -1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 2008/97
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1a) Considerentul 6 se înlocuiește cu 
următorul text:
„Întrucât pentru a completa sau a 
modifica anumite elemente neesențiale 
ale prezentului regulament, Comisiei 
trebuie să i se delege competența de a 
adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, în ceea ce privește 
adoptarea ajustărilor care rezultă și care 
sunt necesare pentru prezentul 
regulament, în cazul în care condițiile 
actuale ale regimului special prevăzut în 
Acordul de asociere se modifică, în 
special în ceea ce privește sumele, sau în 
cazul în care se încheie un nou acord. 
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 ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor
relevante către Parlamentul European și 
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 garanteze că Parlamentul European 
este implicat în mod corespunzător, pe 
baza celor mai bune practici rezultate din 
experiențele anterioare din alte domenii 
de politică, pentru a crea cele mai bune 
condiții posibile pentru controlul actelor 
delegate exercitat de Parlamentul 
European în viitor.”
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Or. en

Justificare

Propunerea Comisiei nu s-a oprit asupra considerentelor din regulamentele modificate. În 
opinia raportorului, considerentele actelor de bază trebuie modificate pentru a explica 
utilizarea actelor delegate și pentru a defini cu precizie obiectivul, conținutul și sfera 
delegării.

Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – paragraful 1
Regulamentul (CE) nr. 2008/97
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, măsuri necesare pentru 
a pune în aplicare normele de aplicare a 
regimului special de import prevăzut în 
prezentul regulament. 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]*.

Comisia adoptă, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, măsuri necesare pentru 
a pune în aplicare normele de aplicare a 
regimului special de import prevăzut în 
prezentul regulament. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 7a alineatul (2).

Or. en

Justificare

Propunerea COM face trimitere în cazul celor trei regulamente la procedura comitetului din 
viitorul regulament aliniat de instituire a unei organizări comune a pieței produselor agricole 
. Raportorul propune eliminarea acestor referințe și introducerea unei dispoziții referitoare 
la procedura comitetului în fiecare regulament modificat. Astfel, poate fi asigurată aplicarea 
modificată a procedurii scrise, prevăzută în actele Omnibus privind comerțul. În plus, o astfel 
de schimbare ar asigura implicarea viitoare a Comisiei INTA în exercitarea dreptului de 
control.
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Amendamentul5

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 1
Regulamentul (CE) nr. 2008/97
Articolul 7a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se inserează următorul articol:
„Articolul 7a 
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistată de un comitet 
pentru ....., înființat prin articolul [xx] din 
Regulamentul (UE) nr.[xxxx/aaaa] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din .... [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

Justificare

Președintele unui comitet de consultare sau de examinare poate, în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011, să solicite utilizarea procedurii scrise în cazurile simple. 
Regulamentul prevede faptul că, cu excepția dispozițiilor contrare, procedura scrisă nu poate 
fi aplicată dacă un stat membru se opune.  În conformitate cu rapoartele referitoare la actele 
Omnibus privind comerțul I și II, raportorul propune ca procedura scrisă să se încheie fără 
rezultat numai dacă majoritatea calificată a statelor membre solicită acest lucru. Trebuie 
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încurajată utilizarea procedurii scrise deoarece aceasta e mult mai puțin costisitoare și mai 
eficientă.

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 2
Regulamentul (CE) nr. 2008/97
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 2a 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 de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția 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

Raportorul consideră că delegarea de competențe către Comisie trebuie limitată în timp. O 
astfel de limitare permite un mai mare control parlamentar, obligând Comisia să prezinte un 
raport privind delegarea de competențe, cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea 
perioadei stabilite. Pe de altă parte, prelungirea tacită a delegării de competențe cu perioade 
de timp identice evită impunerea unor sarcini excesive legiuitorilor și facilitează punerea în 
aplicare a politicii comerciale comune. Acest fapt reflectă schimbările survenite în urma 
celor două acte Omnibus privind comerțul.
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Amendment 7

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 2
Regulamentul (CE) nr. 2008/97
Articolul 8a – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Justificare

Având în vedere dinamica activității parlamentare, procedurile interne și termenele, 
legislatorului trebuie să i se asigure un interval de timp suficient pentru a putea controla în 
mod adecvat un act delegat. Acest fapt reflectă schimbările survenite în urma celor două acte 
Omnibus privind comerțul.

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – alineatul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 779/98
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Se introduce următorul considerent:
„Întrucât, în vederea asigurării unor 
condiții uniforme pentru adoptarea 
anumitor măsuri în vederea punerii în 
aplicare a prezentul regulament, ar trebui 
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conferite competențe de executare 
Comisiei. Aceste competențe trebuie 
exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie*.
_____________________
*JO L 55, 28.2.2011, p. 13.” 

Or. en

Amendamentul9

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – paragraful 1
Regulamentul (CE) nr. 779/98
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia adoptă, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, norme necesare pentru 
aplicarea regimului de import pentru 
produsele enumerate în anexa I la Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene care 
sunt originare din Turcia și care sunt 
importate în Uniune conform condițiilor 
stabilite în Decizia nr. 1/98 a Consiliului de 
asociere CE-Turcia. 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]*.

Comisia adoptă, prin intermediul actelor de 
punere în aplicare, norme necesare pentru 
aplicarea regimului de import pentru 
produsele enumerate în anexa I la Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene care 
sunt originare din Turcia și care sunt 
importate în Uniune conform condițiilor 
stabilite în Decizia nr. 1/98 a Consiliului de 
asociere CE-Turcia. Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
menționată la articolul 2a alineatul (2).

Or. en
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Amendamentul10

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 1 – alineatul 1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 779/98
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se inserează următorul articol:
„Articolul 2a 
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistată de un comitet 
pentru .... înființat prin articolul [xx] din 
Regulamentul (UE) nr.[xxxx/aaaa] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ...  [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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Amendamentul11

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – alineatul -1 (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1506/98
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-1) Se introduce următorul considerent:
„Întrucât, în vederea asigurării unor 
condiții uniforme pentru adoptarea 
anumitor măsuri din prezentul 
regulament, ar trebui conferite 
competențe de executare Comisiei. 
Competențele menționate trebuie 
exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 februarie 2011 de stabilire a 
normelor și principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele 
membre al exercitării competențelor de 
executare de către Comisie*.
__________________
*JO L 55, 28.2.2011, p. 13.” 

Or. en

Amendamentul12

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 1
Regulamentul (CE) nr. 1506/98
Articolul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia confirmă, prin intermediul unui 
act de punere în aplicare, încetarea 
suspendării menționate la articolul 2 îndată 
ce se suspendă obstacolele în calea 
exporturilor preferențiale din Uniune către 
Turcia. Actul de punere în aplicare 
respectiv se adoptă în conformitate cu 

Comisia confirmă, prin intermediul unui 
act de punere în aplicare, încetarea 
suspendării menționate la articolul 2 îndată 
ce se suspendă obstacolele în calea 
exporturilor preferențiale din Uniune către 
Turcia. Actul de punere în aplicare 
respectiv se adoptă în conformitate cu 
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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]*.

procedura de examinare menționată la 
articolul 3a alineatul (2).

Or. en

Amendamentul13

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)
Regulamentul (CE) nr. 1506/98
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Se inserează următorul articol:
„Articolul 3a 
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistată de un comitet 
pentru ..... înființat prin articolul [xx] din 
Regulamentul (UE) nr.[xxxx/aaaa] al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din ...  [Regulamentul privind OCP unică 
aliniat]*. Respectivul comitet 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.
_______________
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EXPUNERE DE MOTIVE

 Obiectivul prezentei propuneri constă în alinierea a trei regulamente ale Consiliului din 
domeniul importurilor de ulei de măsline și de alte produse agricole din Turcia, cu regimul 
actelor delegate și al actelor depunere în aplicare instituit după Lisabona (articolele 290 și 291 
din TFEU).

Se propune să se delege Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 
290 din tratat, pentru a completa sau modifica anumite elemente neesențiale ale 
Regulamentului (CE) nr. 2008/97, în special în ceea ce privește valorile reducerii taxei sau în 
cazul în care se încheie un nou acord cu Turcia. 

Regulamentul (CE) nr. 2008/97 al Consiliului conferă Comisiei competențe care îi permit să 
adopte măsurile necesare pentru a pune în aplicare normele de aplicare a regimului special 
privind importurile de ulei de măsline și de alte produse agricole originare din Turcia. De 
asemenea, acesta conferă Comisiei competențe de a adopta modificări la prezentul 
regulament, în cazul în care normele prevăzute în acordul de asociere respectiv se modifică.

Regulamentul (CE) nr. 779/98 al Consiliului din 7 aprilie 1998 privind importul în cadrul 
Comunității al produselor agricole provenite din Turcia conferă Comisiei competențe care îi 
permit să adopte măsuri de aplicare a regimului de import pentru produsele enumerate în 
anexa I la tratat care sunt originare din Turcia și care sunt admise pentru importul în Uniune 
în condițiile prevăzute de Decizia nr. 1/98 a Consiliului de asociere CE-Turcia.

Regulamentul (CE) nr. 1506/98 al Consiliului din 13 iulie 1998 de stabilire a unei concesii în 
favoarea Turciei sub forma unui contingent tarifar comunitar în 1998 pentru alunele de pădure 
și de suspendare a anumitor concesii conferă Comisiei competențe care îi permit să anuleze 
măsurile prevăzute la articolul 2 din regulamentul respectiv, îndată ce se înlătură obstacolele 
în calea exporturilor preferențiale din Uniune către Turcia.

O mare parte a legislației în domeniul politicii comerciale comune este aliniată acum la 
articolele 290 și 291 din TFUE prin intermediul celor două acte Omnibus privind comerțul 
Actul Omnibus I - Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 
anumitor regulamente privind politica comercială comună în legătură cu procedurile de 
adoptare a anumitor măsuri (COD 2011/0039) și Actul Omnibus II - Regulament al 
Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente referitoare 
la politica comercială comună în ceea ce privește acordarea de competențe delegate pentru 
adoptarea anumitor măsuri (COD 2011/0153). Ambele dosare sunt în curs de desfășurare și 
vor fi negociate între cei doi colegislatori.

Din rațiuni de coerență a legislației comerciale, raportorul aduce amendamente la propunerea 
Comisiei care reflectă schimbările survenite în urma celor două acte Omnibus privind 
comerțul, respectiv:

 introducerea unor considerente noi referitoare la actele de punere în aplicare/delegate în 
actele legislative de bază;
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 implicarea Parlamentului European în pregătirea actelor delegate;

 limitarea acordării de competențe delegate Comisiei la o perioadă de cinci ani, care 
poate fi prelungită tacit cu încă cinci ani;

 extinderea prelungirii posibile a perioadei pentru formularea de obiecții la proiectul unui 
act delegat de la 2 la 4 luni, extinzându-se astfel perioada de control de la 4 luni (2+2) la 
6 luni (2+4); 

 schimbarea modalităților de aplicare a procedurii scrise prin care o astfel de procedură 
se încheie fără rezultat numai dacă  majoritate statelor membre solicită aceasta (contrar 
practicii obișnuite, în care e suficient să ridice obiecții numai un stat membru).

Propunerea COM face trimitere în cazul celor trei regulamente la procedura comitetului din 
viitorul regulament aliniat de instituire a unei organizări comune a pieței produselor agricole 
(Regulamentul privind OCP unică). Raportorul propune eliminarea acestor referințe și 
introducerea unei dispoziții referitoare la procedura comitetului în fiecare regulament 
modificat. Astfel, poate fi asigurată aplicarea modificată a procedurii scrise, prevăzută în 
actele omnibus privind comerțul. 
În plus, cele trei regulamente modificate vor deveni legi de bază pentru viitoarele acte de 
punere în aplicare, și nu Regulamentul privind OCP unică.  În consecință, dreptul de control 
al unor astfel de acte de punere în aplicare va rămâne în competența Comisiei pentru comerț
internațional și nu în cea a Comisiei pentru agricultură. Raportorul este ferm convins că 
aceasta este modalitatea corectă de urmărire a punerii în aplicare a legislației în domeniul 
politicii comerciale comune, având ca temei juridic articolul 207 din TFUE. 


