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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 text legislativ

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidenţiate prin caractere cursive aldine. Evidenţierea cu caractere cursive 
simple este o indicaţie pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite 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 
doreşte să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se indică 
actul existent şi, respectiv, dispoziţia vizată a acestuia. Fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziţie a unui act existent pe care Parlamentul doreşte să o 
modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu 
caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt 
semnalate prin simbolul următor: [...].
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
stabilire a normelor şi principiilor generale privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competenţelor de executare de către Comisie
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei (COM(2010)0083),

– având în vedere articolul 291 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice şi avizele Comisiei pentru 
afaceri externe, Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru dezvoltare, Comisiei pentru 
afaceri economice şi monetare, Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă 
alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, Comisiei pentru piaţa internă şi 
protecţia consumatorului, Comisiei pentru comerţ internaţional, Comisiei pentru transport 
şi turism, Comisiei pentru dezvoltare regională, Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală, Comisiei pentru pescuit, Comisiei pentru cultură şi educaţie şi Comisiei pentru 
afaceri constituţionale (A7-0000/2010),

1. adoptă în primă lectură poziţia prezentată în continuare;

2 solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Ar trebui stabilite criterii care să fie 
utilizate pentru a stabili procedura care 
trebuie folosită pentru adoptarea actelor de 
punere în aplicare. Pentru a se asigura o 
mai mare consecvenţă şi pentru a se 
asigura faptul că cerinţele procedurale sunt 
proporţionale cu natura actelor de punere 
în aplicare care trebuie adoptate, criteriile 

(8) Ar trebui stabilite criterii care să fie 
utilizate pentru a stabili procedura care 
trebuie folosită pentru adoptarea actelor de 
punere în aplicare. Pentru a se asigura o 
mai mare consecvenţă şi pentru a se 
asigura faptul că cerinţele procedurale sunt 
proporţionale cu natura actelor de punere 
în aplicare care trebuie adoptate, criteriile 
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respective ar trebui să fie obligatorii. respective ar trebui să fie obligatorii, în 
sensul că procedura de examinare poate fi 
utilizată numai atunci când aceste criterii 
sunt îndeplinite.

Or. en

Justificare

Natura criteriilor care determină alegerea procedurii consultative sau a celei de examinare 
necesită clarificări.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Parlamentul European şi Consiliul 
pot oricând transmite Comisiei că un 
proiect de act de executare este considerat 
ca depăşind competenţele de executare 
prevăzute în actul de bază. În astfel de 
cazuri, Comisia trebuie să revizuiască 
proiectul de măsură în cauză şi să 
informeze Parlamentul European şi 
Consiliul cu privire modul în care 
intenţionează să acţioneze şi la motivele 
care stau la baza alegerii sale.

Or. en

Justificare

Este necesar ca fiecare co-legislator să aibă un drept de control, prevăzut anterior la 
articolul 8 din Decizia privind comitologia, pentru ca acesta să poată indica Comisiei încă 
dintr-un stadiu timpuriu dacă consideră că proiectul de act de punere în aplicare depăşeşte 
competenţele de executare prevăzute în actul de bază.
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Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Decizia 1999/468/CE ar trebui 
abrogată; pentru a se asigura tranziţia de la 
regimul prevăzut de Decizia 1999/468/CE 
la cel prevăzut de prezentul regulament, 
orice trimitere în legislaţia existentă la 
procedurile prevăzute în decizia 
menţionată anterior ar trebui să se 
înţeleagă, cu excepţia procedurii de 
reglementare cu control prevăzută la 
articolul 5a din aceasta, ca trimitere la 
procedurile corespunzătoare prevăzute de 
prezentul regulament; efectele articolului 
5a din Decizia 1999/468/CE ar trebui 
menţinute în sensul actelor de bază 
existente care fac trimitere la articolul 
respectiv.

(14) Decizia 1999/468/CE ar trebui 
abrogată, iar referirile la procedurile 
prevăzute în această directivă care sunt 
incluse în acte de bază existente ar trebui 
adaptate cât mai curând, în orice caz nu 
mai târziu de 31 decembrie 2012, la noile 
norme privind competenţele delegate şi 
cele de executare stabilite la articolele 290 
şi 291 din Tratatul privind funcţionarea 
Uniunii Europene. Până la efectuarea 
acestei adaptări, pentru a se asigura 
tranziţia de la regimul prevăzut de Decizia 
1999/468/CE la cel prevăzut de prezentul 
regulament, procedurile prevăzute în 
prezentul regulament ar trebui aplicate 
provizoriu atunci când legislaţia existentă 
face referire la procedurile prevăzute în 
decizia menţionată anterior, cu excepţia 
procedurii de reglementare cu control 
prevăzută la articolul 5a din aceasta, care 
ar trebui să continue să fie aplicată cu 
titlu provizoriu.

Or. en

Justificare

Trebuie evidenţiat faptul că acordurile tranzitorii prevăzute la articolul 10 din propunere 
reprezintă doar o soluţie tehnică, care nu trebuie să afecteze negativ adaptarea necesară a 
acquis-ului la fiecare caz în parte.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Adaptarea menţionată mai sus 
trebuie să abordeze în mod prioritar acele 
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domenii care nu intră sub incidenţa 
articolului 251 din Tratatul de instituire a 
Comunităţii Europene şi care fac în 
prezent obiectul procedurii legislative 
ordinare.

Or. en

Justificare

Adaptarea prioritară la dispoziţiile privind actele delegate şi cele de punere în aplicare 
trebuie realizată în acele domenii politice care nu au făcut obiectul codeciziei şi care sunt în 
prezent tratate în cadrul procedurii legislative ordinare.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie normele şi 
principiile generale privind mecanismele 
care se aplică în cazul în care un act al 
Uniunii cu putere juridică obligatorie 
(denumit în continuare „act de bază”) 
prevede că adoptarea de către Comisie a 
unor acte de punere în aplicare obligatorii
trebuie să facă obiectul unui control din 
partea statelor membre.

Prezentul regulament instituie normele şi 
principiile generale privind mecanismele 
care se aplică în cazul în care un act al 
Uniunii cu putere juridică obligatorie 
(denumit în continuare „act de bază”) 
identifică necesitatea unor condiţii 
uniforme de aplicare şi prevede că 
adoptarea de către Comisie a unor acte de 
punere în aplicare trebuie să facă obiectul 
unui control din partea statelor membre.

Or. en

Justificare

Formularea acestui articol trebuie să reflecte faptul că articolul 291 TFUE lasă în seama 
Parlamentului şi a Consiliului identificarea situaţiilor în care sunt necesare condiţii uniforme 
pentru actele de punere în aplicare adoptate prin procedura legislativă ordinară şi, implicit, 
situaţiile în care trebuie conferite Comisiei competenţe de executare, precum şi stabilirea 
tipului de control pe care statele membre îl exercită asupra acestora.
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Amendamentul 6

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, preşedintele 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. 
Preşedintele poate înainta comitetului 
proiectul de măsuri pentru deliberări 
suplimentare sau o versiune modificată a 
acestuia.

Or. en

Justificare

Adoptarea unei măsuri de punere în aplicare prin procedura de examinare ar trebui să se 
realizeze numai după o aprobare explicită din partea comitetului.

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia transmite oficial 
documentele menţionate la literele (c) şi 
(e) de la alineatul (1) Parlamentului 
European, Consiliului şi, concomitent, 
membrilor comitetului.

Or. en

Justificare

Proiectele de măsuri prezentate comitetului, inclusiv versiunile modificate ulterioare şi 
proiectele finale, nu trebuie doar puse la dispoziţia legiuitorului, ci şi notificate 
corespunzător acestuia de îndată ce sunt disponibile.
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Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

2b. Parlamentul European şi Consiliul 
pot oricând transmite Comisiei că un 
proiect de act de executare este considerat 
ca depăşind competenţele de executare 
prevăzute în actul de bază. În astfel de 
cazuri, Comisia revizuieşte proiectul de 
măsură în cauză şi să informeze 
Parlamentul European şi Consiliul cu 
privire la modul în care intenţionează să 
acţioneze şi la motivele care stau la baza 
alegerii sale.

Or. en

Justificare

Este necesar ca fiecare co-legislator să aibă un drept de control, prevăzut anterior la 
articolul 8 din Decizia privind comitologia, pentru ca acesta să poată indica Comisiei încă 
dintr-un stadiu timpuriu dacă consideră că proiectul de act de punere în aplicare depăşeşte 
competenţele de executare prevăzute în actul de bază.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Adaptarea actelor existente
Cel târziu până la 31 decembrie 2012, 
Comisia revizuieşte actele de bază 
adoptate înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, în vederea 
adaptării acestor acte la noile dispoziţii 
privind competenţele de delegare şi de 
executare din articolele 290 şi 291 TFUE. 
Comisia informează periodic Parlamentul 
European şi Consiliul cu privire la 
desfăşurarea revizuirii. Rapoartele sunt 
însoţite, dacă este cazul, de propuneri 
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legislative. Această adaptare abordează în 
mod prioritar acele domenii care nu intră 
sub incidenţa articolului 251 din Tratatul 
de instituire a Comunităţii Europene şi 
care fac în prezent obiectul procedurii 
legislative ordinare.

Or. en

Justificare

Trebuie evidenţiat faptul că acordurile tranzitorii prevăzute la articolul 10 din propunere 
reprezintă doar o soluţie tehnică, care nu trebuie să afecteze negativ adaptarea necesară a 
acquis-ului la fiecare caz în parte. Adaptarea prioritară la dispoziţiile privind actele delegate 
şi cele de punere în aplicare trebuie realizată în acele domenii politice care nu au făcut 
obiectul codeciziei şi care sunt în prezent tratate în cadrul procedurii legislative ordinare.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Adaptarea actelor de bază existente Măsuri tranzitorii aplicabile actelor de 
bază existente

Or. en

Justificare

Trebuie evidenţiat faptul că acordurile tranzitorii prevăzute la articolul 10 din propunere 
reprezintă doar o soluţie tehnică, care nu trebuie să afecteze negativ adaptarea necesară a 
acquis-ului la fiecare caz în parte.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când actele de bază adoptate 
înainte de intrarea în vigoare a prezentului 
regulament prevăd exercitarea 
competenţelor de executare de către 
Comisie în conformitate cu Decizia 

Până la adaptarea actelor de bază 
adoptate înainte de intrarea în vigoare a 
prezentului regulament, în conformitate cu 
articolul 9a, atunci când aceste acte
prevăd exercitarea competenţelor de 
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1999/468/CE, se aplică următoarele reguli: executare de către Comisie în conformitate 
cu Decizia 1999/468/CE, se aplică 
următoarele reguli:

(a) trimiterile la articolul 3 din Decizia 
1999/468/CE se înţeleg ca trimiteri la 
articolul 4 din prezentul regulament;

(a) când actul de bază trimite la articolul 3 
din Decizia 1999/468/CE, se aplică 
procedura de consultare menţionată la 
articolul 4 din prezentul regulament;

(b) trimiterile la articolele 4 şi 5 din 
Decizia 1999/468/CE se înţeleg ca 
trimiteri la articolul 5 din prezentul 
regulament;

(b) când actul de bază trimite la articolul 4 
şi 5 din Decizia 1999/468/CE, se aplică 
procedura de examinare menţionată la 
articolul 5 din prezentul regulament;

(c) trimiterile la articolul 6 din Decizia 
1999/468/CE se înţeleg ca trimiteri la
articolul 6 din prezentul regulament;

(c) când actul de bază trimite la articolul 6 
din Decizia 1999/468/CE, se aplică
articolul 6 din prezentul regulament;

(d) trimiterile la articolele 7 şi 8 din 
Decizia 1999/468/CE se înţeleg ca 
trimiteri la articolul 8 din prezentul 
regulament;

(d) când actul de bază trimite la articolul 7 
şi 8 din Decizia 1999/468/CE, se aplică
articolul 8 din prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Trebuie evidenţiat faptul că acordurile tranzitorii prevăzute la articolul 10 din propunere 
reprezintă doar o soluţie tehnică, care nu trebuie să afecteze negativ adaptarea necesară a 
acquis-ului la fiecare caz în parte.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolele 3 şi 7 din prezentul regulament 
se aplică tuturor comitetelor existente.

Articolele 3 şi 7 din prezentul regulament 
se aplică tuturor comitetelor existente în 
sensul alineatului (1).

Or. en 

Justificare

Trebuie evidenţiat faptul că acordurile tranzitorii prevăzute la articolul 10 din propunere 
reprezintă doar o soluţie tehnică, care nu trebuie să afecteze negativ adaptarea necesară a 
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acquis-ului la fiecare caz în parte.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene stabileşte o nouă distincţie între actele 
delegate (articolul 290 TFUE) şi actele de punere în aplicare (articolul TFUE). Cele dintâi, 
fiind cvasi-legislative prin natură, fac obiectul unor controale definite de la caz la caz de către 
legiuitorul Uniunii. Parlamentul a adoptat o rezoluţie privind această chestiune („Competenţa 
de delegare legislativă”) la 5 mai 20101. Cel de-al doilea tip de acte este prezentat în tratat ca 
o excepţie de la regula conform căreia statele membre sunt responsabile pentru adoptarea 
tuturor măsurilor de drept naţional necesare pentru implementarea actelor legislative cu 
caracter obligatoriu ale Uniunii. Conform acestei excepţii, atunci când sunt necesare condiţii 
uniforme de implementare a actelor cu caracter juridic obligatoriu ale Uniunii, aceste acte 
conferă Comisiei competenţe de executare2, care fac obiectul unor „mecanismele de control 
de către statele membre”3. În prezent, Parlamentul este co-responsabil, în cadrul procedurii 
legislative ordinare, pentru definirea acestor mecanisme de control4.

Raportorul salută în principiu propunerea şi atrage atenţia, în acest proiect de raport, asupra 
câtorva chestiuni pe care le consideră esenţiale pentru Parlament şi care ar trebui abordate în 
textul legislativ. 

În primul rând, trebuie clarificat faptul că adaptarea automată a procedurilor de comitologie 
existente propusă de Comisie la articolul 10 este o înţelegere tranzitorie, care nu aduce 
atingere alinierii ulterioare printr-o procedură legislativă care să ia în considerare fiecare caz 
în parte. Din raţiuni practice şi pentru a nu prejudicia securitatea juridică, alinierea trebuie 
realizată într-un anumit interval de timp, ceea ce ar demonstra angajamentul tuturor 
instituţiilor implicate de a transpune în practică modificările aduse de Tratatul de la Lisabona 
cadrului juridic al Uniunii (a se vedea amendamentele 3, 4, 9, 10 şi 11).

În al doilea rând, raportorul consideră că dispoziţiile referitoare la informarea Parlamentului şi 
a Consiliului au o importanţă majoră. Din moment ce legiuitorul este cel care decide dacă se 
recurge sau nu dintru început la actele delegate şi/sau de punere în aplicare şi care stabileşte 
mecanismele de control aplicabile în ambele cazuri (pentru actele de punere în aplicare, în 
propunerea avută în vedere aici), Parlamentul şi consiliul trebuie să fie informate de către 
Comisie cu privire la modul în care aceasta îşi exercită competenţele de executare. Proiectele 
de acte de punere în aplicare (inclusiv proiectele succesive, atunci când se modifică proiectul 
iniţial) ar trebui, prin urmare, transmise în mod corespunzător Parlamentului şi Consiliului (a 
se vedea amendamentul 7). Aceasta ar permite co-legiutorilor să reacţioneze rapid atunci când 
unul dintre aceştia consideră că un proiect de măsură de punere în aplicare depăşeşte 
competenţele conferite Comisiei prin actul de bază. Comisia ar fi în consecinţă obligată să 
informeze legiuitorul cu privire la acţiunile pe care intenţionează să le întreprindă ca urmare a 
unei astfel de indicaţii din partea Parlamentului sau a Consiliului şi să prezinte motivele care 
stau la baza acţiunilor preconizate (a se vedea amendamentele 2 şi 8).

                                               
1 P7_TA-PROV(2010)0127, A7-0110/2010
2 În anumite cazuri excepţionale (articolele 24 şi 26 UE), aceste competenţe pot fi conferite Consiliului.
3 Articolul 291 alineatele (1), (2) şi (3). TFUE.
4 Articolul 291 alineatul (3) din TFUE
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În al treilea rând, raportorul doreşte să clarifice sensul în care criteriile ce determină alegerea 
procedurii de examinare sau a celei de consultare sunt considerate „obligatorii” pentru 
legiuitor (a se vedea amendamentul 1). 

Raportorul doreşte să atragă atenţia asupra formulării explicite din tratat şi a faptului că 
puterea de a decide asupra îndeplinirii sau neîndeplinirii condiţiilor este inerentă rolului 
legiuitorului. În plus, în regulament trebuie să se precizeze că anumite acte de punere în 
aplicare pot fi neobligatorii (a se vedea amendamentul 5).

În fine, proiectul de raport aduce în atenţie problema implicaţiilor pe care absenţa unui aviz 
din partea comitetului o poate avea asupra Comisiei (a se vedea amendamentul 6).


