
AD\871823RO.doc PE464.948v02-00

RO Unită în diversitate RO

PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru afaceri juridice

2011/0006(COD)

27.6.2011

AVIZ
al Comisiei pentru afaceri juridice

destinat Comisiei pentru afaceri economice şi monetare

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului 
de modificare a Directivelor 2003/71/CE şi 2009/138/CE în ceea ce priveşte 
competenţele Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi ale 
Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe
(COM(2011)0008 – C7-0027/2011 – 2011/0006(COD))

Raportor pentru aviz: Dimitar Stoyanov



PE464.948v02-00 2/5 AD\871823RO.doc

RO

PA_Legam



AD\871823RO.doc 3/5 PE464.948v02-00

RO

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 68
Directiva 2009/138/CE
Articolul 301c– alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Parlamentul European şi Consiliul pot 
prezenta obiecţii cu privire la actul delegat 
într-o perioadă de două luni de la data 
notificării. La iniţiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, acest termen se 
prelungeşte cu o lună.

Parlamentul European şi Consiliul pot 
prezenta obiecţii cu privire la actul delegat 
într-o perioadă de trei luni de la data 
notificării. La iniţiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, acest termen se 
prelungeşte cu o lună.

Justificare

Perioada în care se pot prezenta obiecţii trebuie să fie mai lungă pentru ca Parlamentul şi 
Consiliul să aibă suficient timp să studieze în detaliu actul delegat propus şi să-şi formeze o 
opinie în cunoştinţă de cauză.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 2 – punctul 70
Directiva 2009/138/CE
Articolul 308a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Atunci când Comisia a adoptat un act 
delegat în conformitate cu articolul 308b 
alineatul (1), articolul 35 alineatul (5) nu se 
aplică timp de maximum cinci ani de la 
data menţionată la articolul 309 alineatul
(1) primul paragraf.

(1) Atunci când Comisia a adoptat un act 
delegat în conformitate cu articolul 308b 
alineatul (1), articolul 35 alineatul (5) nu se 
aplică timp de maximum trei ani de la data 
menţionată la articolul 309 alineatul (1) 
primul paragraf.
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Justificare

În etapa discuţiilor preliminare, s-a ridicat problema discrepanţei dintre articolul 308a 
alineatul (1) şi articolul 308b litera (a) – întrucât primul dintre acestea prevede o perioadă 
de tranziţie de cinci ani, iar al doilea prevede o perioadă de tranziţie de trei ani. Potrivit 
reprezentantului Comisiei, este corect să se menţioneze o perioadă de trei ani. Scopul acestui 
amendament este să elimine această neconcordanţă tehnică.
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