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Ref.: Aviz în temeiul articolului 37a din Regulamentul de procedură referitor la 
utilizarea actelor delegate, în cadrul examinării modificării Directivei 
2006/66/CE (introducerea pe piață a bateriilor și acumulatorilor portabili care 
conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele electrice fără fir) 
(COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

Domnule Președinte,

Prin scrisoarea din 3 decembrie 2012, ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în temeiul 
articolului 37a alineatul (2) din Regulamentul de procedură, solicitându-i un aviz cu privire la 
dispozițiile propunerii menționate mai sus care deleagă competențe legislative Comisiei în 
conformitate cu articolul 290 din TFUE și la dispozițiile care conferă Comisiei competențe de 
punere în aplicare în conformitate cu articolul 291 din TFUE.

Având în vedere elaborarea proiectului de raport de către ENVI și abordarea adoptată de 
Consiliu în legătură cu propunerea, acesta sugerând să se înlocuiască dispozițiile din 
propunere care prevăd adoptarea de acte delegate cu dispoziții care prevăd adoptarea de acte 
de punere în aplicare, ați solicitat Comisiei pentru afaceri juridice să analizeze propunerea 
Comisiei, acordând o atenție deosebită obiectivelor, conținutului, domeniului de aplicare și 
duratei delegării și condițiilor în care este acordată.
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I - Context

Principalul scop al propunerii este de a modifica Directiva 2006/66/CE (denumită în 
continuare „Directiva privind bateriile”) pentru a extinde interdicția de a introduce pe piață 
baterii și acumulatori care conțin cadmiu la uneltele electrice fără fir. Propunerea vizează, de 
asemenea, alinierea la articolele 290 și 291 din TFUE1 a dispozițiilor din Directiva privind 
bateriile care prevăd proceduri reglementate de Decizia privind comitologia2, abrogată între 
timp, și care au fost introduse prin Directiva 2008/12/CE3.

Comisia a propus dispoziții de adoptare a unor acte delegate în locul dispozițiilor privind 
procedura de reglementare cu control (PRC) în cinci cazuri. De asemenea, a propus ca o 
dispoziție anterioară privind PRC și două dispoziții care prevedeau aplicarea procedurii de 
reglementare să fie înlocuite cu dispoziții de adoptare a unor acte de punere în aplicare.

Într-un text de compromis al Președinției prezentat Consiliului, s-a sugerat ca doar o 
dispoziție care prevedea aplicarea PRC să fie înlocuită cu dispoziții privind adoptarea de acte 
delegate, celelalte șapte dispoziții menționate anterior urmând a fi înlocuite cu dispoziții de 
adoptare a unor acte de punere în aplicare.

II – Informații generale privind actele delegate și actele de punere în aplicare

În raportul său final, Grupul de lucru pentru simplificare din cadrul Convenției europene 
privind viitorul Europei a recomandat o clarificare a ierarhiei legislației comunitare, separând, 
pe cât posibil, aspectele care țin de domeniul legislativ și adăugând o nouă categorie de 
legislație4:

„În prezent, nu există niciun mecanism care să-i permită 
legiuitorului să delege aspectele tehnice sau detaliile legislației, 
păstrând totuși controlul asupra delegării. În situația actuală, 
legiuitorul este obligat fie să intre în cele mai mici detalii ale 
dispozițiilor pe care le adoptă, fie să încredințeze Comisiei 
aspectele mai tehnice sau mai detaliate ale legislației ca și cum ar 
fi măsuri de punere în aplicare, supuse controlului statelor 
membre, în conformitate cu dispozițiile articolului 202 din TCE.”

Prin urmare, grupul a propus să se introducă „actele delegate”, care urmau să specifice 

                                               
1 Articolul 290 din TFUE nu necesită măsuri de executare. Normele și principiile generale privind articolul 291 
din TFUE sunt prevăzute de 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).
2 Decizia 1999/468/CE a Consiliului de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare 
conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23), astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO 
L 200, 22.7.2006, p. 11).
3 Directiva 2008/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2008 de modificare a Directivei 
2006/66/CE (JO L 76, 19.3.2008, p. 39).
4 Grupul de lucru IX pentru simplificare, Raportul final din 29 noiembrie 2002, p. 8-12.
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detaliile unui act legislativ sau să modifice anumite elemente ale unui astfel de act, în cadrul 
unei anumite forme de autorizații definite de legiuitor, și „actele de punere în aplicare”, prin 
care urmau să se pună în aplicare actele legislative. Odată cu crearea actelor delegate, 
legiuitorul urma să fie cel care determină dacă și în ce măsură este necesar să se adopte la 
nivelul Uniunii acte de punere în aplicare a actelor legislative și/sau acte delegate și, dacă 
este cazul, procedura de comitologie (articolul 202 din TCE) care ar trebui aplicată pentru 
adoptarea acestora. Astfel, grupul a definit actele legislative ca fiind cele care sunt adoptate 
direct în temeiul tratatelor și conțin elemente esențiale și opțiuni fundamentale de politică
într-un anumit domeniu. Competențele care urmau să fie delegate variau de la norme privind 
aspectele tehnice și elementele detaliate care explicitează un act legislativ până la 
modificarea ulterioară a anumitor aspecte ale actului legislativ în sine. Cu toate acestea, 
grupul a considerat că, dacă s-ar lua decizia de a crea această nouă categorie a actelor 
delegate, ar fi posibil să se simplifice anumite proceduri de comitologie, dar a atras atenția că 
această modificare nu s-ar face direct în temeiul tratatului, ci prin acte de drept secundar.

Aceste sugestii au dus la introducerea, în proiectul de Tratat de instituire a unei constituții 
pentru Europa, a unor propuneri de dispoziții privind actele delegate și actele de punere în 
aplicare . Acest dispoziții au supraviețuit aproape nemodificate în Tratatul de la Lisabona: 
articolele 290 și 291 din TFUE.

Articolul 290 din TFUE prevede următoarele (sublinierile aparțin autorului):
«(1) Un act legislativ poate delega Comisiei competența de a 
adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare 
general, care completează sau modifică anumite elemente 
neesențiale ale actului legislativ.
Actele legislative definesc în mod expres obiectivele, conținutul, 
domeniul de aplicare și durata delegării de competențe. 
Elementele esențiale ale unui anumit domeniu sunt rezervate 
actului legislativ și nu pot face, prin urmare, obiectul delegării de 
competențe.
(2) Actele legislative stabilesc în mod expres condițiile de aplicare 
a delegării; aceste condiții pot fi următoarele:
(a) Parlamentul European sau Consiliul pot decide revocarea 
delegării;
(b) actul delegat poate intra în vigoare numai în cazul în care, în 
termenul stabilit prin actul legislativ, Parlamentul European sau 
Consiliul nu formulează obiecțiuni.
În înțelesul literelor (a) și (b), Parlamentul European hotărăște cu 
majoritatea membrilor care îl compun, iar Consiliul hotărăște cu 
majoritate calificată.
(3) În titlul actelor delegate se introduce adjectivul „delegat” sau 
„delegată”.» 

Articolul 291 din TFUE prevede următoarele (sublinierile aparțin autorului):
«(1) Statele membre iau toate măsurile de drept intern necesare 
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pentru a pune în aplicare actele obligatorii din punct de vedere 
juridic ale Uniunii.
(2) În cazul în care sunt necesare condiții unitare de punere în 
aplicare a actelor obligatorii din punct de vedere juridic ale 
Uniunii, aceste acte conferă Comisiei competențe de executare 
sau, în cazuri speciale și temeinic justificate, precum și în cazurile 
prevăzute la articolele 24 și 26 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană, Consiliului.
(3) În înțelesul alineatului (2), Parlamentul European și Consiliul, 
hotărând prin regulamente, în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară, stabilesc, în prealabil, normele și principiile 
generale privind mecanismele de control de către statele membre 
al exercitării competențelor de executare de către Comisie.
(4) În titlul actelor de punere în aplicare se introduc cuvintele „de 
punere în aplicare”.»

Ar trebui remarcat faptul că, spre deosebire de abordarea aleasă pentru articolul 291 din 
TFUE privind actele de punere în aplicare, articolul 290 din TFUE nu conține un temei 
legal pentru adoptarea unui act orizontal (similar Regulamentului privind actele de punere 
în aplicare citat anterior pentru articolul 291 din TFUE) prin care să se adopte normele și 
principiile generale aplicabile delegării de competențe. Condițiile respective trebuie, prin 
urmare, să fie stabilite în fiecare act de bază.

Declarația nr. 39 din TFUE privind serviciile financiare prevede următoarele:
„Declarația cu privire la articolul 290 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene
Conferința ia act de intenția Comisiei de a continua consultarea 
experților desemnați de statele membre pentru elaborarea 
proiectelor sale de acte delegate în domeniul serviciilor 
financiare, în conformitate cu practicile consacrate.”

În cadrul pregătirilor pentru punerea practică în aplicare a articolului 290 din TFUE, Comisia 
pentru afaceri juridice a adoptat, la 23 martie 2010, un Raport nelegislativ din proprie 
inițiativă referitor la delegarea puterii legislative, raportor fiind József Szájer1. Iată câteva 
extrase din expunerea de motive a raportului, care prezenta contextul pentru diferențierea 
dintre actele delegate și cele de punere în aplicare:

„Controlul puterilor delegate de către legiuitor ar trebui, în mod 
logic, să aparțină în continuare acestuia. În plus, orice altă formă 
de control, cu excepția controlului efectuat de legiuitor, ar fi 
automat în contradicție cu articolul 290 din TFUE. Statele 
membre, în special, și, a fortiori, comisiile de experți din statele 

                                               
1 Raport referitor la delegarea puterii legislative (A7-0110/2010).
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membre, nu pot juca niciun rol în acest domeniu.”

[...]

Nu poate fi contestat faptul că responsabilitatea principală pentru 
punerea în aplicare a legislației Uniunii aparține statelor membre. 
Acest lucru este prevăzut explicit la articolul 4 alineatul (3) al 
doilea paragraf din TUE [fostul articol 10 CE – „Statele membre 
adoptă orice măsură (…) pentru asigurarea îndeplinirii 
obligațiilor care decurg din tratate”] și la articolul 291 din TFUE 
(„Statele membre iau toate măsurile de drept intern necesare 
pentru a pune în aplicare actele obligatorii din punct de vedere 
juridic ale Uniunii”). Situația a fost aceeași și înainte de intrarea 
în vigoare a Tratatului de la Lisabona. 

Cu toate acestea, în cazul în care legiuitorul consideră că sunt
necesare condiții uniforme de executare a actelor obligatorii din 
punct de vedere juridic ale Uniunii, Comisia trebuie împuternicită 
să adopte măsuri de executare prin intermediul unui act 
obligatoriu din punct de vedere juridic aparținând legislației 
secundare (act legislativ sau nelegislativ). Inspirându-se direct din 
mecanismele de „comitologie” întemeiate pe articolul 202 CE, 
articolul 291 din TFUE oferă o bază juridică pentru adoptarea de 
către Comisie a actelor de executare, sub rezerva unui anumit 
control de către statele membre al normelor privind exercitarea 
competențelor de executare conferite Comisiei1. Având în vedere 
responsabilitatea principală a statelor membre în ceea ce privește 
executarea, articolul 291 face referire la acestea, excluzând 
legiuitorul. Nu există o diferență conceptuală fundamentală între 
sistemul anterior, bazat pe articolul 202 CE și viitorul sistem bazat 
pe articolul 291 din TFUE.

Este clar că legiuitorul este cel care stabilește condițiile de 
exercitare a unor astfel de competențe de executare. Este 
imperativă crearea unui nou cadru legal pentru actele de 
executare întrucât actuala decizie de „comitologie” este parțial 
incompatibilă cu noul regim instituit în temeiul articolului 291 din 
TFUE.

Rezoluția adoptată în final de către ședința plenară la 5 mai 2010 include următoarele trei 
puncte la sfârșit2: 

„18. îndeamnă Comisia să prezinte, ca o prioritate, propunerile 
                                               
1 Normele și principiile generale privind controlul efectuat de statele membre urmează să fie adoptate de 

legiuitor sub formă de regulamente, în conformitate cu procedura legislativă ordinară - articolul 291 alineatul 
(3) din TFUE.

2 Rezoluția Parlamentului European din 5 mai 2010 referitoare la delegarea puterii legislative 
(P7_TA(2010)0127).
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legislative necesare pentru adaptarea acquis-ului la 
prevederile articolelor 290 și 291 din TFUE; consideră, în 
ceea ce privește articolul 290 din TFUE, că alinierea nu ar 
trebui să se limiteze la măsurile luate anterior în 
conformitate cu procedura de reglementare cu control, ci ar 
trebui să fie valabilă pentru toate măsurile adecvate cu un 
domeniu de aplicare general, independent de procedura 
decizională sau procedura de comitologie aplicabilă înainte 
de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona;

19. insistă că prioritatea de prim ordin este adaptarea acquis-
ului în domeniul acelor politici care, înainte de intrarea în 
vigoare a Tratatului de la Lisabona, nu au fost reglementate 
prin procedura de codecizie; solicită o abordare diferențiată, 
de la caz la caz, în special pentru a asigura definirea ca acte 
delegate a tuturor măsurilor adecvate cu domeniu general, 
adoptate anterior în conformitate cu articolele 4 și 5 din 
[Decizia privind comitologia];

20. consideră că, pentru a prezerva integral prerogativele 
organului legislativ, utilizarea articolelor 290 și respectiv 
291 din TFUE, precum și consecințele practice ce decurg din 
recurgerea la unul sau celălalt dintre acestea trebuie privite 
cu deosebită atenție, atât în cursul alinierii menționate mai 
sus, cât și în cazul propunerilor înaintate în baza procedurii 
legislative ordinare; insistă ca colegislatorii să aibă 
competența de a decide ca normele adoptate anterior în 
conformitate cu procedura de reglementare cu control (PRC) 
să poată fi adoptate fie în conformitate cu articolul 290 din 
TFUE, fie în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară;”

În aprilie 2011, Parlamentul, Consiliul și Comisia au semnat o înțelegere comună1 pentru 
aplicarea în practică a articolului 290 din TFUE.  Aceasta stabilește modalitățile practice și 
prezintă clarificările și preferințele convenite aplicabile delegării de competențe legislative. 
Înțelegerea cuprinde orientări și texte model pentru definirea obiectivelor, a conținutului, a 
domeniului de aplicare și a duratei delegării, dar nu face trimitere la diferențierea dintre 
actele delegate și cele de punere în aplicare.

În plus, a fost modificat Regulamentul de procedură al Parlamentului, prin introducerea 
articolului 37a, care prevede următoarele: 

„Delegarea competențelor legislative

(1) Atunci când examinează o propunere de act legislativ prin care 
se deleagă Comisiei competențe în conformitate cu articolul 290 

                                               
1 Înțelegerea comună privind actele delegate, aprobată de Conferința președinților la 3 martie 2011.
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din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Parlamentul 
acordă o atenție deosebită obiectivelor, conținutului, domeniului 
de aplicare și duratei delegării, precum și condițiilor cărora 
aceasta trebuie să li se supună. 

(2) Comisia competentă pentru subiectul în cauză poate solicita în 
orice moment avizul comisiei competente pentru interpretarea și 
aplicarea dreptului UE. 

(3) Comisia competentă pentru interpretarea și aplicarea 
dreptului UE poate, de asemenea, din proprie inițiativă, să preia 
chestiunile legate de delegarea competențelor legislative. În acest 
caz, aceasta informează corespunzător comisia competentă pentru 
subiectul în cauză.”

III – Poziția Parlamentului privind delegarea competențelor legislative

Diferențierea dintre actele delegate și cele de punere în aplicare a creat controverse în câteva 
proceduri legislative după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona.  Consiliul a insistat 
să se utilizeze actele de punere în aplicare pentru a influența într-o mai mare măsură faza de 
pregătire a acestor acte prin intermediul experților din statele membre care fac parte din 
comitetele relevante menționate în Regulamentul privind actele de punere în aplicare. În etapa 
de elaborare a actelor delegate experții naționali nu sunt implicați oficial. În plus, rolul, 
influența și prerogativele Parlamentului sunt cu mult mai mari în cazul actelor delegate, 
posibilitatea de formula obiecțiuni la actele delegate propuse și cea de a revoca delegarea 
fiind cele mai puternice instrumente de care dispune. În cazul actelor de punere în aplicare, 
competențele Parlamentului constau doar în dreptul de control, iar Comisia poate adopta 
actele de punere în aplicare propuse în pofida unor eventuale obiecțiuni formulate de 
Parlament.

Alegerea instrumentului corect are consecințe semnificative nu doar pentru posibilitatea 
Parlamentului de a-și exercita rolul de control, dar și pentru valabilitatea actului în sine. Într-o 
scrisoare adresată Președintelui Parlamentului, Președintele Comisiei a subliniat că 
delimitarea dintre actele de punere în aplicare și actele delegate nu este o chestiune de opțiune 
politică și că, prin urmare, punctul de plecare al oricărei analize trebuie să fie criteriile juridice 
stabilite la articolele 290 și 291 din TFUE1. Prin urmare, Comisia a solicitat Curții de Justiție 
clarificări privind chestiunea delimitării într-un caz în care consideră că nu s-a ales tipul 
corect de act2.
                                               
1 Scrisoarea din 3 februarie 2012 adresată de Președintele Barroso Președintelui Schulz.
2 La 19 septembrie 2012, Comisia a deschis o acțiune în fața Curții de Justiție împotriva Parlamentului și 
Consiliului solicitând anularea unui articol din Regulamentul privind produsele biocide care prevede că măsurile 
de stabilire a taxei care urmează a fi plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice se adoptă printr-un act de 
punere în aplicare, nu printr-un act delegat Comisia susține că, deoarece articolul în cauză are drept obiectiv 
completarea anumitor elemente neesențiale ale actului legislativ și ținând seama de natura delegării și de scopul 
actului care urmează să fie adoptat în temeiul competențelor respective, actul respectiv ar trebui să fie adoptat în 
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 290 din TFUE, nu cu cea prevăzută la articolul 291 din TFUE. 
Cauza C-427/12, Comisia/Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.
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Pentru a stabili o poziție politică orizontală cu privire la actele delegate care să protejeze 
prerogativele Parlamentului și să evite riscul unor noi acțiuni în justiție și riscul de anulare a 
unor acte legislative în care s-a optat incorect pentru acte delegate sau acte de punere în 
aplicare, în 2012 Conferința președinților a aprobat următoarea abordare în patru etape pentru 
a se asigura că Parlamentul este în măsură să își exercite pe deplin competențele care îi sunt 
conferite de Tratatul de la Lisabona1:

1. alegerea instrumentului corect;
2. consolidarea rolului statelor membre în etapa de pregătire a actelor delegate;
3. includerea în actul de bază (codecizie);
4. adoptarea poziției Parlamentului în absența unui acord în prima lectură.

Ca o ultimă etapă, atunci când într-un anumit dosar nu a fost posibilă includerea de acte 
delegate, deși se stabilise acest obiectiv, această abordare prevede ca dosarul să nu fie 
prezentat ședinței plenare în această formă, ci să facă obiectul unor noi negocieri orizontale cu 
Consiliul.

IV - Analiză

În absența unei jurisprudențe a Curții de Justiție cu privire la diferențierea dintre actele 
delegate și actele de punere în aplicare, orice analiză trebuie să plece de la dispozițiile din 
tratat. Articolul 290 din TFUE permite delegarea de competențe legislative doar pentru „a 
adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare general, care completează sau 
modifică anumite elemente neesențiale ale actului legislativ” (sublinierea aparține autorului). 

Pentru a verifica în ce măsură aceste criterii sunt îndeplinite în cazul nostru, este necesară o 
analiză a naturii competenței respective de la caz la caz. 

Articolul 1 punctul 2 privind măsurile tranzitorii referitoare la ratele minime de colectare a 
deșeurilor

Această dispoziție se referă la articolul 10 alineatul (4) primul paragraf din Directiva privind 
bateriile, care, în conformitate cu Directiva 2008/12/CE, prevedea adoptarea de măsuri 
tranzitorii referitoare la ratele minime de colectare a deșeurilor de baterii și acumulatori în 
conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 5 din Decizia privind 
comitologia.

Conform articolului 13 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind actele de punere în 
aplicare, atunci când un act adoptat înainte de intrarea în vigoare a regulamentului în cauză 
face trimitere la articolul 5 din Decizia privind comitologia, se aplică procedura de examinare 
prevăzută de regulament.

Prin urmare, propunerea de a trece la acte de punere în aplicare este corectă în acest caz. 

                                               
1 Orientări politice privind o abordare orizontală în cadrul Parlamentului privind actele delegate (scrisoarea din 
19 aprilie 2012 adresată de președintele CPC Președintelui Parlamentului).
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Articolul 1 punctul 2 privind o metodologie comună pentru calcularea vânzărilor anuale

Această dispoziție se referă la articolul 10 alineatul (4) al doilea paragraf din Directiva privind 
bateriile, care, în conformitate cu Directiva 2008/12/CE, prevedea adoptarea, prin procedura 
de reglementare cu control (PRC), a unei metodologii comune pentru calcularea vânzărilor 
anuale de baterii și acumulatori portabili către utilizatorii finali, pentru a monitoriza ratele de 
colectare a deșeurilor. Aceeași dispoziție specifica faptul că măsura în cauză „[viza] 
modificarea elementelor neesențiale din prezenta directivă prin completarea acesteia”.

Această dispoziție are un domeniu general de aplicare, deoarece calcularea vânzărilor „se 
aplică unor situații determinate în mod obiectiv”1. Utilizarea adjectivului „comun” în expresia 
„metodologie de calcul” susține, de asemenea, această concluzie.

Dispoziția inițială preciza, de asemenea, că măsura care urma să fie adoptată viza modificarea 
unor elemente neesențiale prin completarea directivei. Prin urmare, această dispoziție poate fi 
aliniată doar prevăzându-se adoptarea de acte delegate.

În consecință, propunerea de a trece la acte de punere în aplicare în acest caz este incorectă. 
Dispoziția în cauză trebuie să facă obiectul unei delegări în temeiul articolului 290 din TFUE. 

Articolul 1 punctul 3 privind adaptarea și completarea anexei III pentru a ține seama de 
progresul tehnic sau științific

Această dispoziție se referă la articolul 12 alineatul (6) din Directiva privind bateriile, care, în 
conformitate cu Directiva 2008/12/CE, prevedea ca anexa III la Directiva privind bateriile 
(anexa privind cerințele de tratare și reciclare) să fie adaptată sau completată prin PRC pentru 
a ține seama de progresele tehnice sau științifice. Aceeași dispoziție specifica faptul că 
măsurile în cauză erau „destinate să modifice elemente neesențiale din prezenta directivă, 
printre altele prin completarea acesteia”.

Această dispoziție are un domeniu general de aplicare, deoarece progresele tehnice sau 
științifice în legătură cu cerințele privind tratarea și reciclarea bateriilor și acumulatorilor „se 
adresează în termeni abstracți unor categorii nedefinite de persoane și se aplică unor situații 
determinate în mod obiectiv”2.

Dispoziția inițială preciza, de asemenea, că măsurile care urmau să fie adoptate vizau 
modificarea unor elemente neesențiale prin completarea directivei. Prin urmare, această 
dispoziție poate fi aliniată doar prevăzându-se adoptarea de acte delegate.

Prin urmare, propunerea de a trece la acte delegate este corectă în acest caz.

                                               
1 A se vedea cauza C-263/02, Comisia/Jégo-Quéré, REC., 2004, p. I-3425, punctul 43.
2 Ibid.
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Articolul 1 punctul 5 privind normele detaliate privind criteriile pentru evaluarea condițiilor 
echivalente din afara Uniunii

Această dispoziție se referă la articolul 15 alineatul (3) din Directiva privind bateriile, care, în 
conformitate cu Directiva 2008/12/CE, prevedea adoptarea prin PRC a unor norme detaliate 
pentru evaluarea condițiilor echivalente aplicabile operațiunilor de reciclare din afara UE, în 
contextul exporturilor. Aceeași dispoziție specifica faptul că măsurile în cauză erau „destinate 
să modifice elemente neesențiale din prezenta directivă prin completarea acesteia”.

Această dispoziție are un domeniu general de aplicare, deoarece regulile de evaluare a 
condițiilor echivalente pentru operațiunile de reciclare a bateriilor și acumulatorilor „se 
adresează în termeni abstracți unor categorii nedefinite de persoane și se aplică unor situații 
determinate în mod obiectiv”.

Dispoziția inițială preciza, de asemenea, că măsurile care urmau să fie adoptate vizau 
modificarea unor elemente neesențiale prin completarea directivei. Prin urmare, această 
dispoziție poate fi aliniată doar prevăzându-se adoptarea de acte delegate.

Ar trebui menționat, de asemenea, că, în cursul unei proceduri în curs referitoare la Directiva 
privind contabilitatea și la Regulamentul privind protecția datelor și Directiva privind 
protecția datelor, Parlamentul și-a exprimat opinia că determinarea echivalenței în țări terțe 
poate fi supusă doar delegării de competențe legislative, nefiind necesare condiții uniforme de 
punere în aplicare.

Prin urmare, propunerea de a trece la acte delegate este corectă în acest caz.

Articolul 1 punctul 6 privind cerințele pentru înregistrarea producătorilor

Această dispoziție se referă la articolul 17 din Directiva privind bateriile, care, conform 
Directivei 2008/12/CE, prevedea adoptarea prin PRC a cerințelor procedurale pentru 
înregistrarea producătorilor. Aceeași dispoziție specifica faptul că măsurile în cauză vizau 
„modificarea elementelor neesențiale din prezenta directivă prin completarea acesteia”.

Această dispoziție are un domeniu general de aplicare, deoarece „se adresează în termeni 
abstracți unor categorii nedefinite de persoane și se aplică unor situații determinate în mod 
obiectiv”.

Dispoziția inițială preciza, de asemenea, că cerințele respective vizau modificarea unor 
elemente neesențiale prin completarea directivei. Prin urmare, această dispoziție poate fi 
aliniată doar prevăzându-se adoptarea de acte delegate.

Prin urmare, propunerea de a trece la acte delegate este corectă în acest caz.

Articolul 1 punctul 8 litera (a) privind normele detaliate de completare a etichetării privind 
capacitatea
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Această dispoziție se referă la articolul 21 alineatul (2) din Directiva privind bateriile, care, în 
conformitate cu Directiva 2008/12/CE, prevedea adoptarea prin PRC a unor norme detaliate 
prin care să se asigure că informațiile privind capacitatea bateriilor și acumulatorilor sunt 
indicate pe acestea în mod vizibil, lizibil și de neșters. Aceeași dispoziție specifica faptul că 
măsurile în cauză erau „destinate să modifice elemente neesențiale din prezenta directivă prin 
completarea acesteia”.

Această dispoziție are un domeniu general de aplicare, deoarece „se adresează în termeni 
abstracți unor categorii nedefinite de persoane și se aplică unor situații determinate în mod 
obiectiv”.

Dispoziția inițială preciza, de asemenea, că măsurile care urmau să fie adoptate vizau 
modificarea unor elemente neesențiale prin completarea directivei. Prin urmare, această 
dispoziție poate fi aliniată doar prevăzându-se adoptarea de acte delegate.

Prin urmare, propunerea de a trece la acte delegate este corectă în acest caz.

Articolul 1 punctul 8 litera (b) privind excepțiile de la cerințele de etichetare

Această dispoziție se referă la articolul 21 alineatul (7) din Directiva privind bateriile, care, 
conform Directivei 2008/12/CE, prevedea adoptarea prin PRC a unor excepții de la cerințele 
de etichetare prevăzute la articolul 21. Aceeași dispoziție specifica faptul că măsurile în cauză 
erau „destinate să modifice elemente neesențiale din prezenta directivă prin completarea 
acesteia”.

Această dispoziție are un domeniu general de aplicare, deoarece „se adresează în termeni 
abstracți unor categorii nedefinite de persoane și se aplică unor situații determinate în mod 
obiectiv”.

Dispoziția inițială preciza, de asemenea, că măsurile care urmau să fie adoptate vizau 
modificarea unor elemente neesențiale prin completarea directivei. Prin urmare, această 
dispoziție poate fi aliniată doar prevăzându-se adoptarea de acte delegate.

Prin urmare, propunerea de a trece la acte delegate este corectă în acest caz.

Articolul 1 punctul 9 privind un chestionar pentru rapoartele statelor membre

Această dispoziție se referă la articolul 22 alineatul (2) din Directiva privind bateriile, care 
prevedea elaborarea unui chestionar sau a unei schițe conform procedurii de reglementare 
,menționate la articolul 5 din Decizia privind comitologia, ca bază pentru rapoartele pe care 
statele membre trebuie să le prezinte din trei în trei ani în legătură cu punerea în aplicare a 
directivei.

Conform articolului 13 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul privind actele de punere în 
aplicare, atunci când un act adoptat înainte de intrarea în vigoare a regulamentului în cauză 
face trimitere la articolul 5 din Decizia privind comitologia, se aplică procedura de examinare 
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prevăzută de regulament.

Prin urmare, propunerea de a trece la acte de punere în aplicare este corectă în acest caz. 

Obiectivele, conținutul, domeniul de aplicare și durata delegărilor propuse

În ceea ce privește obiectivele, conținutul, domeniul de aplicare și durata delegărilor propuse, 
acestea nu sunt diferite de cele prevăzute în cazurile în care Directiva privind bateriile făcea 
trimitere la Decizia privind comitologia, având în vedere că modificările propuse vizează 
alinierea directivei la articolele 290-291 din TFUE. Modificările propuse sunt, prin urmare, 
mai degrabă procedurale decât de fond și nu afectează obiectivele, conținutul, și domeniul de 
aplicare al delegărilor.

Amendamentul 12 din proiectul de raport al ENVI propune modificarea articolului 1 punctul 
2 din propunere, referitor la o metodologie comună pentru calcularea vânzărilor anuale, 
prevăzând adoptarea de acte delegate în loc de acte de punere în aplicare. Este vorba de o 
modificare procedurală care nu afectează obiectivul, conținutul și domeniul de aplicare al 
delegării propuse comparativ cu situația anterioară în materie de comitologie.

În ceea ce privește durata delegărilor propuse, Comisia introduce în propunerea sa un nou 
articol 23a, cu titlul „Exercitarea competențelor delegate”, care corespunde modelului din 
Înțelegerea comună (articolul a și opțiunea 1). Acest articol prevede o durată nedeterminată 
pentru delegare și o perioadă de 2+2 luni pentru formularea de obiecțiuni de către Parlament 
sau Consiliu.

Amendamentul 14 din proiectul de raport al ENVI vizează înlocuirea opțiunii 1 cu opțiunea 2 
din Înțelegerea comună și stabilirea de perioade de delegare de cinci ani, Comisia având
obligația de a prezenta rapoarte privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte 
de expirarea unei perioade de cinci ani. Această perioadă ar fi prelungită tacit, cu excepția 
cazului în care Parlamentul sau Consiliul s-ar opune cu cel puțin trei luni înainte de sfârșitul 
fiecărei perioade.

Acest amendament se înscrie în prerogativele legiuitorului și are avantajul că prevede o 
verificare periodică a delegărilor.

Textul de compromis al Consiliului

La 14 septembrie 2012, Președinția cipriotă a prezentat un text de compromis referitor la 
această propunere1. Textul de compromis menține actele delegate pentru articolul 1 punctul 8 
litera b, privind excepțiile de la cerințele de etichetare, dar prevede adoptarea de acte de 
punere în aplicare pentru toate celelalte dispoziții discutate mai sus.

V – Concluzii și recomandări

                                               
1 Documentul nr. 13763/12 al Consiliului.
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În cursul reuniunii sale din 21 februarie 2013, Comisia pentru afaceri juridice a adoptat în 
unanimitate1 următorul aviz:

Având în vedere raționamentul de mai sus, Comisia pentru afaceri juridice consideră că, cu 
excepția articolului 1 punctul 2 al propunerii, care se referă la metodologia comună pentru 
calcularea vânzărilor anuale și care ar trebuie să prevadă adoptarea de acte delegate, nu de 
acte de punere în aplicare, propunerea Comisiei este corectă în ceea ce privește alinierea 
dispozițiilor în materie de comitologie din Directiva privind bateriile la articolele 290 și 291 
din TFUE. Pentru durata delegărilor, legiuitorul este liber să aleagă „opțiunea 2” din 
Înțelegerea comună.

Ținând seama de orientările politice aprobate de Conferința președinților și de faptul că, în 
cazul metodologiei comune menționate la articolul 1 punctul 2 din propunere, sunt îndeplinite 
în mod clar criteriile de la articolul 290 din TFUE, Comisia pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară ar trebui să insiste asupra adoptării de acte delegate în acest caz și ar 
trebui să sprijine alinierea propusă de Comisie pentru celelalte dispoziții relevante. În cazul în 
care Consiliul își menține textul de compromis și poziția conform căreia ar trebui utilizate în 
mai multe cazuri actele de punere în aplicare, Comisia ENVI ar trebui să informeze Consiliul 
că propunerea nu va fi prezentată plenului în această formă. În cazul în care Consiliul insistă 
în continuare, Comisia ENVI ar trebui să recomande adoptarea poziției Parlamentului fără un 
acord în prima lectură. 

Cu deosebită considerație,

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Au fost prezenți următorii: Evelyn Regner (președintă în exercițiu), Raffaele Baldassarre (vicepreședinte), 
Françoise Castex (vicepreședinte), Francesco Enrico Speroni (raportor), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Marielle 
Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, 
József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.


