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Amendamentul 13
Sebastian Valentin Bodu

Propunere de regulament
Considerentul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Numărul de comitete constituite se 
stabilește în funcție de domeniile ce 
necesită a fi reglementate prin procedura 
prevăzută în prezentul regulament.

Or. ro

Justificare

Este important a se preciza acest lucru deoarece trebuie sa existe o legatura intre domeniile 
reglementate si numarul de comitete.

Amendamentul 14
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 15 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Competențele Comisiei prevăzute de 
tratat referitoare la punerea în aplicare a 
normelor în materie de concurență nu sunt 
afectate de prezentul regulament,

(15) Competențele Comisiei prevăzute de 
tratat referitoare la punerea în aplicare a 
normelor în materie de concurență, precum 
și la procedurile specifice create pentru 
punerea în aplicare a politicii comerciale 
comune, care nu se bazează în prezent pe 
Decizia 1999/468/CE, nu sunt afectate de 
prezentul regulament. Mecanismele care 
privesc aspectele respective ale politicii 
comerciale comune sunt stabilite de 
Consiliu și de Parlament de la caz la caz, 
pe baza fiecărei propuneri legislative a 
Comisiei și pentru a determina 
procedurile decizionale corespunzătoare,

Or. en
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Justificare

Procedurile create pentru punerea în aplicare a politicii comerciale comune, care sunt în 
prezent exceptate de la aplicarea dispozițiilor Deciziei 1999/468/CE, ar trebui să își păstreze 
acest statut până când Consiliul și Parlamentul vor fi avut o discuție de la caz la caz cu 
privire la procedurile corespunzătoare în contextul viitorului act omnibus privind comerțul 
care urmează să fie adoptat de către Comisie. Modificarea în consecință a actelor de bază ar 
trebui să rămână responsabilitatea colegislatorului.

Amendamentul 15
Sebastian Valentin Bodu

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Avizul dat în cadrul procedurii de 
examinare este conform. Avizul dat în 
cadrul procedurii de consultare este 
consultativ.

Or. ro

Justificare

Este util, din punct de vedere al tehnicii legislative, ca precizarea privind felul avizului dat in 
cele 2 proceduri (examinare-conform si consultare-consultativ) sa fie expresa si nu doar sa 
rezulte implicit din mai multe articole.

Amendamentul 16
Zbigniew Ziobro

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Procedura de examinare poate fi 
aplicată numai pentru adoptarea de:

eliminat

a) Măsuri de punere în aplicare cu un 
domeniu general de aplicare;
b) Alte măsuri de punere în aplicare, 
referitoare la:
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i) politica agricolă comună și politica 
comună în domeniul pescuitului;
ii) mediu, securitate și siguranță sau 
protecția sănătății sau siguranței 
persoanelor, animalelor sau plantelor;
iii) politica comercială comună.

Or. pl

Amendamentul 17
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – partea introductivă 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Procedura de examinare poate fi 
aplicată numai pentru adoptarea de:

(2) Procedura de examinare poate fi 
aplicată pentru adoptarea de:

Or. en

Amendamentul 18
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 – litera b – punctul iiia (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iiia) impozitarea

Or. en

Amendamentul 19
Zbigniew Ziobro

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul tuturor celorlalte măsuri de 
punere în aplicare și pentru măsurile de 
punere în aplicare menționate la alineatul 
(2) - atunci când se consideră adecvat, se 

eliminat
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aplică procedura de consultare.

Or. pl

Amendamentul 20
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul tuturor celorlalte măsuri de 
punere în aplicare și pentru măsurile de 
punere în aplicare menționate la alineatul 
(2) - atunci când se consideră adecvat, se 
aplică procedura de consultare.

(3) În cazul tuturor celorlalte măsuri de 
punere în aplicare și pentru măsurile de 
punere în aplicare menționate la alineatul 
(2), atunci când se consideră adecvat, poate 
fi aplicată procedura de consultare.

Or. en

Amendamentul 21
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

 În termenul-limită stabilit în conformitate 
cu paragraful anterior, orice membru al 
comitetului poate solicita ca procedura 
scrisă să fie încheiată și ca proiectul de 
măsuri să fie examinat în cadrul unei 
ședințe a comitetului. Președintele poate 
decide menținerea procedurii scrise sau 
încheierea procedurii scrise fără niciun 
rezultat, caz în care se convoacă o 
reuniune a comitetului cât mai curând 
posibil.

 În termenul-limită stabilit în conformitate 
cu paragraful anterior, orice membru al 
comitetului poate solicita ca procedura 
scrisă să fie încheiată și ca proiectul de 
măsuri să fie examinat în cadrul unei 
ședințe a comitetului, caz în care se 
convoacă o reuniune a comitetului cât 
mai curând posibil.

Or. en
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Amendamentul 22
Sebastian Valentin Bodu

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Avizul comitetului este consemnat în 
procesul-verbal. Fiecare stat membru are 
dreptul să solicite ca poziția sa să fie 
consemnată în procesul-verbal.

(6) Avizul comitetului este consemnat în 
procesul-verbal. Fiecare stat membru are 
dreptul să solicite, prin intermediul 
reprezentantului său în comitet, ca poziția 
sa, exprimată prin respectivul 
reprezentant, să fie consemnată în 
procesul-verbal.

Or. ro

Justificare

Statele decid, in cadrul comitetelor, prin reprezentanti, acestia fiind cei care exprima pozitia 
statului pe care il reprezinta, neexistand alte persoane, in afara de acestia, care sa fie 
imputernicite sa transmita pozitia statului respectiv.

Amendamentul 23
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Comitetul își dă avizul cu majoritate 
calificată, astfel cum se prevede la articolul 
16 alineatele (4) și (5) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană.

(1) Comitetul își dă avizul cu majoritate 
calificată, astfel cum se prevede la articolul 
16 alineatele (4) și (5) din Tratatul privind 
Uniunea Europeană, dar, în cazuri 
excepționale, avizul comitetului poate fi 
dat cu majoritate simplă, așa cum se 
prevede în articolul 238 alineatul (1) din 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene.

Or. en
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Amendamentul 24
Paolo De Castro

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care nu se emite niciun aviz, 
Comisia poate adopta proiectul de măsuri. 
Atunci când Comisia nu adoptă proiectul 
de măsuri, președintele poate înainta 
comitetului o versiune modificată a 
proiectului de măsuri.

(4) În cazul în care nu se emite niciun aviz, 
Comisia nu adoptă proiectul de măsuri.
Președintele poate înainta comitetului 
proiectul de măsuri pentru deliberări 
suplimentare sau îi poate prezenta o 
versiune modificată a acestuia.

Prin derogare de la primul paragraf, dacă 
nu se emite nici un aviz în domeniul 
politicii agricole comune, Comisia poate 
adopta proiectul de măsuri. Atunci când 
Comisia nu adoptă proiectul de măsuri, 
președintele poate înainta comitetului o 
versiune modificată a proiectului de 
măsuri.

Or. en

Amendamentul 25
Zbigniew Ziobro

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care nu se emite niciun aviz, 
Comisia poate adopta proiectul de măsuri.
Atunci când Comisia nu adoptă proiectul 
de măsuri, președintele poate înainta 
comitetului o versiune modificată a 
proiectului de măsuri.

(4) În cazul în care nu se emite niciun aviz, 
Comisia nu poate adopta proiectul de 
măsuri.

Or. pl
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Amendamentul 26
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Prin derogare de la alineatul (3), 
Comisia poate adopta un proiect de 
măsuri care nu este conform cu avizul 
comitetului atunci când neadoptarea 
acestuia până la un termen-limită 
imperativ ar crea o perturbare 
semnificativă a piețelor sau ar implica un 
risc pentru securitatea sau siguranța 
persoanelor sau a intereselor financiare 
ale Uniunii.

eliminat

Într-un astfel de caz, Comisia informează 
de îndată comitetul cu privire la motivele 
pentru care a adoptat măsurile și le poate 
înainta pentru o a doua deliberare în 
cadrul comitetului. În cazul în care
măsurile adoptate nu sunt conforme cu 
cel de al doilea aviz al comitetului sau în 
cazul în care măsurile nu au fost înaintate 
pentru o a doua deliberare în termen de o 
lună de la adoptarea lor, Comisia abrogă 
de îndată măsurile. În cazul în care 
măsurile sunt conforme cu cel de al doilea 
aviz al comitetului sau în cazul în care nu 
se emite niciun aviz, măsurile respective 
rămân în vigoare.

Or. en

Amendamentul 27
Sajjad Karim

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 5a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) În cazul măsurilor legate de 
impozitare, Comisia nu adoptă proiectele 
de măsuri decât dacă există o majoritate 
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calificată în favoarea acestora.

Or. en

Amendamentul 28
Zbigniew Ziobro

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5 – paragraful 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Măsurile menționate la alineatul (2) rămân 
în vigoare până când sunt abrogate sau 
înlocuite de un alt act de punere în aplicare.

Măsurile menționate la alineatul (2) rămân 
în vigoare până când sunt abrogate sau 
înlocuite de un alt act de punere în aplicare, 
dar pentru o perioadă nu mai mare de 
șase luni.

Or. pl

Amendamentul 29
Sebastian Valentin Bodu

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera c 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) proiectul de măsuri cu privire la care li 
se cere comitetelor să emită un aviz,

(c) proiectul de măsuri cu privire la care li 
se cere comitetelor să emită un aviz, 
precum și tipul avizului ( consultativ sau 
conform ),

Or. ro

Justificare

Avand in vedere ca exista 2 tipuri de avize, este util a se preciza si felul avizului  in fiecare 
caz in parte.



AM\819315RO.doc 11/12 PE442.936v01-00

RO

Amendamentul 30
Francesco Enrico Speroni

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care un stat membru 
notifică Comisia cu privire la faptul că 
estimează un proiect de măsură ca 
depășind competențele de executare 
conferite prin actul de bază, Comisia 
revizuiește proiectul de măsură în cauză și 
informează Parlamentul European și 
Consiliul cu privire modul în care 
intenționează să acționeze și la motivele 
care stau la baza alegerii sale.

Or. it

Amendamentul 31
Eva Lichtenberger

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2a (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Parlamentul European și Consiliul 
pot oricând indica Comisiei că, în opinia 
lor, un proiect de act de punere în 
aplicare depășește competențele de 
executare conferite prin actul de bază sau 
că nu este compatibil cu scopul ori 
conținutul instrumentului de bază, sau că 
nu respectă principiile subsidiarității și 
complementarității. În astfel de cazuri, 
Comisia revizuiește proiectul de măsură, 
ținând seama cât mai atent de opiniile 
Parlamentului European și ale 
Consiliului și informează aceste instituții 
cu privire la modul în care intenționează 
să acționeze și la motivele care stau la 
baza acestei alegeri. Parlamentul 
European și Consiliul își păstrează în 
continuare posibilitatea de a interveni.
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Or. en

Justificare

Este necesar ca fiecare colegislator să aibă un drept de control, prevăzut anterior la articolul 
8 din Decizia privind comitologia, pentru ca acesta să poată transmite Comisiei într-una 
dintre etapele inițiale că apreciază că proiectul de act de punere în aplicare depășește 
competențele de executare prevăzute în actul de bază. Cu toate acestea, aceasta nu trebuie să 
se limiteze la depășirea competențelor, ci și să permită colegislatorului să determine o 
revizuire în cazul în care consideră că un proiect de act de punere în aplicare nu este 
compatibil cu scopul sau conținutul instrumentului de bază, sau nu respectă principiile 
subsidiarității și complementarității.

Amendamentul 32
Eva Lichtenberger

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2b (nou) 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 30 mai 2001 privind accesul public la 
documentele Parlamentului European, 
Consiliului și Comisiei se aplică 
procedurilor comitetelor, oferind astfel 
oricărei persoane fizice sau juridice din 
Uniune, care își are domiciliul sau sediul 
înregistrat într-un stat membru, acces la 
informațiile menționate la alineatul (1) 
literele (a)-(g).
1 JO L 145, 31.5.2001, p. 43.

Or. en

Justificare

În concordanță cu articolul 15 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 
informațiile privind lucrările comitetelor trebuie puse la dispoziția oricărei persoane fizice 
sau juridice din Uniune, care își are domiciliul sau sediul înregistrat într-un stat membru.
Aceasta este în conformitate cu considerentul 13 din propunerea de regulament.


