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În conformitate cu Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative1, fiecare propunere de reformare 
prezentată de Comisie este examinată de un grup de lucru consultativ alcătuit din 
reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al 
Comisiei.

În anexă se află avizul grupului de lucru consultativ referitor la propunerea menționată mai 
sus.

Comisia pentru afaceri juridice se va pronunța asupra acestui text, în principiu, în cursul 
reuniunii sale din 1 martie 2012.

Anexă

                                               
1 JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
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Anexă

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV
AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 16 ianuarie 2012

AVIZ

ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
CONSILIULUI
COMISIEI

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind normele 
comune de alocare a sloturilor orare pe aeroporturile Uniunii Europene (reformare)
(COM(2011) 827 final din 1.12.2011 - 2011/0391 (COD))

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru 
consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului 
European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 12 decembrie 2011 în vederea  
examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentată de Comisie.

În timpul examinării1 propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
reformare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 al Consiliului din 18 ianuarie 1993 privind  
normele comune de alocare a sloturilor pe aeroporturile comunitare, grupul de lucru 
consultativ, de comun acord, a constatat cele ce urmează:

1) La considerentul 18, cuvintele inițiale „Un aeroport poate fi calificat ca fiind unul 
coordonat” ar trebui înlocuite prin cuvintele „Un aeroport poate fi calificat ca fiind unul cu 
facilități orare sau coordonat”. 
2) La articolul 6 alineatul (1), referirea la „articolele 13 și 18” ar trebui să fie formulată ca o 
referire la „articolele 13, 17 alineatul (1) și 18”.
3) La articolul 9 alineatul (3), cuvintele inițiale „Fără a aduce atingere articolului 10 
alineatul (2)” ar trebui eliminate.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la 
concluzia că propunerea nu conține nici o modificare de fond în afara celor care au fost 
identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce 
privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, 

                                               
1 Grupul de lucru consultativ a avut la dispoziţie versiunile în limbile germană, engleză şi franceză ale propunerii 
şi a lucrat pe baza versiunii în limba franceză, versiunea lingvistică originală a documentului de lucru.
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propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale 
acestora.

C. PENNERA J.-C. PIRIS L. ROMERO REQUENA
Jurisconsult Jurisconsult Director general


