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PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la monitorizarea privind delegarea competențelor legislative și controlul 
statelor membre asupra exercitării competențelor de executare de către Comisie
(2012/2323(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 
(TFUE),

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și a principiilor generale privind 
mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare 
de către Comisie1,

– având în vedere Înțelegerea comună privind actele delegate, aprobată de Conferința 
președinților la 3 martie 2011,

– având în vedere Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlamentul European și Comisia 
Europeană2, în special punctul 15 și anexa 1,

– având în vedere hotărârea Curții de Justiție din 5 septembrie 2012 în cauza C-355/10, 
Parlamentul/Consiliul (nepublicată încă) și cauza pendinte C-427/12, 
Comisia/Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene,

– având în vedere Rezoluția sa din 5 mai 2010 referitoare la delegarea puterii legislative3,

– având în vedere scrisoarea Președintelui Parlamentului adresată Președintelui Consiliului 
la 8 februarie 2013 cu privire la absența progreselor în Consiliu,

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizele Comisiei pentru 
dezvoltare, Comisiei pentru afaceri economice și monetare, Comisiei pentru ocuparea 
forței de muncă și afaceri sociale, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță 
alimentară, Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru transport și 
turism, Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală, Comisiei pentru pescuit și 
Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A7-0000/2013),

A. întrucât Tratatul de la Lisabona a introdus posibilitatea ca Parlamentul și Consiliul 
(organul legislativ) să delege o parte din propriile competențe Comisiei în cadrul unui act 
legislativ (actul de bază); întrucât delegarea este o operațiune delicată, în cadrul căreia 
Comisiei i se încredințează sarcina de a exercita competențe care țin, de fapt, de rolul 
organului legislativ; întrucât punctul de pornire în analiza delegării trebuie, prin urmare, 

                                               
1 JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
2 JO L 304, 20.11.2010, p. 47.
3 JO C 81 E, 15.3.2011, p. 6.
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să fie întotdeauna libertatea organului legislativ; întrucât, conform jurisprudenței istorice, 
adoptarea normelor esențiale din domeniul avut în vedere este rezervată organului 
legislativ; întrucât, prin urmare, poate fi delegată doar competența de a completa și de a 
modifica părți neesențiale ale unui act legislativ; întrucât actele delegate respective 
adoptate de Comisie vor fi acte fără caracter legislativ cu un domeniu de aplicare general; 
întrucât actul de bază trebuie să definească în mod explicit obiectivul, conținutul, 
domeniul de aplicare și durata delegării respective și trebuie să stabilească condițiile 
aplicabile delegării;

B. întrucât, pentru a stabili modalitățile practice de aplicare și a conveni asupra precizărilor și 
preferințelor aplicabile delegării de competențe legislative în conformitate cu articolul 290 
din TFUE, Parlamentul, Consiliul și Comisia au încheiat o Înțelegere comună privind 
actele delegate, în scopul exercitării în bune condiții a competenței delegate și al 
controlului eficient al acestei competențe de către Parlamentul European și Consiliu;

C. întrucât, conform tratatelor, statele membre trebuie să ia toate măsurile de drept intern 
necesare pentru a pune în aplicare actele obligatorii din punct de vedere juridic ale 
Uniunii; întrucât, cu toate acestea, 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 
competențe de executare Comisiei (și, în anumite cazuri excepționale, Consiliului), 
conform articolului 291 din TFUE; întrucât, atunci când actul de bază prevede ca 
adoptarea unor acte de punere în aplicare de către Comisie să fie supusă controlului 
statelor membre, actele în cauză ar trebui să confere Comisiei competențele de punere în 
aplicare în cauză în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011; întrucât unul dintre 
angajamentele esențiale asumat de Comisie într-o declarație anexată la regulamentul 
menționat consta în alinierea urgentă a acquis-ului la noul sistem de acte delegate și de 
punere în aplicare, proces care urma să fie finalizat în această legislatură, inclusiv pentru 
actele de bază care fac trimitere la procedura de reglementare cu control; 

D. întrucât organul legislativ este cel care determină, de la caz la caz, nivelul de detaliere al 
fiecărui act legislativ și, prin urmare, decide dacă să delege Comisiei competența de a 
adopta acte delegate și, de asemenea, dacă este necesar să se delege competențe pentru 
asigurarea unor condiții uniforme de punere în aplicare a actului legislativ; întrucât 
conferirea de astfel de competențe delegate sau de punere în aplicare nu este niciodată 
obligatorie; întrucât ar trebui să se aibă totuși în vedere conferirea de astfel de competențe 
atunci când este nevoie de flexibilitate și eficiență, iar acestea nu pot fi asigurate prin 
procedura legislativă ordinară; întrucât decizia de a conferi competențe delegate sau de 
punere în aplicare trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care trebuie să permită 
controlul jurisdicțional al soluției adoptate;

E. întrucât, în cazul mai multor dosare, negocierile legislative au evidențiat faptul că 
instituțiile interpretează diferit anumite aspecte; întrucât, în conformitate cu articolul 37a 
din Regulamentul său de procedură, comisiile Parlamentului pot solicita un aviz din partea 
Comisiei pentru afaceri juridice atunci când analizează o propunere care conține acte 
delegate; întrucât Conferința președinților a aprobat o orientare comună la 13 ianuarie 
2012, iar la 19 aprilie 2012 a adoptat o abordare orizontală care trebuie să fie aplicate de 
fiecare comisie pentru a depăși diferendele de opinie; întrucât Parlamentul trebuie să 
dezvolte orientarea comună, stabilindu-și propriile criterii pentru aplicarea articolelor 290 
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și 291 din TFUE și încercând să ajungă la un acord asupra unor astfel de criterii cu 
Consiliul și cu Comisia, 

1. consideră că, pentru aplicarea articolelor 290 și 291 din TFUE, Parlamentul ar trebui să 
aplice următoarele criterii:

 caracterul obligatoriu sau neobligatoriu al unei măsuri trebuie să fie decis pe baza naturii 
și conținutului său; conform articolului 290 din TFUE, poate fi delegată doar competența 
de a adopta măsuri obligatorii din punct de vedere juridic;

 Comisia poate modifica acte legislative doar prin intermediul actelor delegate; același 
principiu se aplică și anexelor, deoarece anexele fac parte integrantă din actul legislativ; 
anexele nu pot fi adăugate sau eliminate doar cu scopul de a declanșa sau a evita utilizarea 
actelor delegate; dacă apreciază că un text ar trebui să facă parte din actul de bază, organul 
legislativ poate decide să includă textul respectiv într-o anexă;

 măsurile care au scopul de a defini mai detaliat conținutul exact al obligațiilor prevăzute în 
actul legislativ sunt destinate să completeze actul de bază prin adăugarea de elemente 
neesențiale; 

 măsurile care conduc la determinarea unor priorități, obiective sau rezultate preconizate ar 
trebui să fie adoptate prin acte delegate, dacă organul legislativ decide să nu le includă în 
actul legislativ;

 măsurile destinate să stabilească condiții, criterii sau cerințe (suplimentare) care să fie 
îndeplinite și a căror respectare trebuie să fie asigurată de statele membre sau de alte 
persoane sau entități direct vizate de legislație vor modifica, implicit, conținutul legislației 
și vor introduce noi norme cu un domeniu de aplicare general; prin urmare, elaborarea 
unor astfel de norme și criterii suplimentare poate fi făcută doar prin acte delegate; 
dimpotrivă, punerea în aplicare a unor norme și criterii deja prevăzute în actul de bază (sau 
într-un viitor act delegat), fără a modifica pe fond drepturile și obligațiile prevăzute în 
acestea și fără a introduce noi opțiuni de politică, poate avea loc prin acte de punere în 
aplicare; 

 în anumite circumstanțe, Comisia este împuternicită să adopte norme suplimentare cu 
caracter obligatoriu din punct de vedere juridic și cu domeniu de aplicare general care 
afectează pe fond drepturile și obligațiile prevăzute în actul de bază; astfel de măsuri vor 
completa, implicit, măsurile din actul de bază, definind mai detaliat politica Uniunii; acest 
lucru poate fi realizat doar prin acte delegate;

 o măsură care stabilește natura informațiilor care trebuie furnizate conform actului de bază 
(de exemplu, conținutul exact al informațiilor) completează în general obligația de a 
furniza aceste informații și ar trebui introdusă prin acte delegate; 

 în general, o măsură care stabilește modalitățile de furnizare a informațiilor (de exemplu, 
formatul) nu completează obligația de a furniza informațiile, ci permite o aplicare 
uniformă; prin urmare, astfel de măsuri ar trebui adoptate, de regulă, prin acte de punere în 
aplicare;

 măsurile care stabilesc procedura de urmat (de exemplu, modalitatea de a realiza o acțiune 
sau de a pune o măsură în aplicare) pot fi adoptate prin acte delegate, prin acte de punere 
în aplicare sau chiar printr-un element esențial al actului de bază, în funcție de conținutul, 
contextul și natura dispozițiilor prevăzute în actul de bază; măsurile care stabilesc detaliile 
procedurale pentru a asigura condiții uniforme de punere în aplicare a unei obligații 
prevăzute în actul de bază ar trebui să fie adoptate, în general, prin acte de punere în 
aplicare;
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 la fel ca în cazul procedurilor, abilitarea de a stabili metode (de exemplu, în cel fel trebuie 
desfășurată o anumită acțiune periodic și sistematic) sau metodologii (adică normele 
conform cărora se stabilesc metodele) poate prevedea acte delegate sau acte de punere în 
aplicare, în funcție de conținut și context;

 în general, actele delegate ar trebui să fie utilizate ori de câte ori actul de bază lasă o marjă 
considerabilă de manevră Comisiei să completeze cadrul legislativ instituit prin actul de 
bază;

 autorizațiile pot fi măsuri cu domeniu de aplicare general; este, de exemplu, vorba despre 
deciziile care au ca scop autorizarea sau interzicerea utilizarea unei anumite substanțe în 
produsele alimentare sau cosmetice etc.;  astfel de decizii au un domeniu de aplicare 
general pentru că se aplică tuturor operatorilor care doresc să utilizeze substanța în cauză; 
în astfel de cazuri, dacă se bazează integral pe criteriile conținute în actul de bază, decizia 
Comisiei ar trebui să ia forma unui act de punere în aplicare, cu condiția ca organul 
legislativ să nu fi optat pentru includerea autorizațiilor ca parte integrantă în actul de bază, 
sub forma unei anexe; atunci când introduce noi dispoziții normative, modificând fondul 
drepturilor și obligațiilor și, prin urmare, aducând o orientare politică secundară sau noi 
opțiuni de politică față de actul de bază, completându-l, ar trebui să ia forma unui act 
delegat;

 un act legislativ îi poate delega Comisiei doar competența de a adopta acte fără caracter 
legislativ cu un domeniu de aplicare general; prin urmare, măsurile de aplicare individuală 
nu pot fi adoptat prin acte delegate; un act cu un domeniu de aplicare general este un act 
care stabilește norme care urmează să se aplice unui număr nedefinit de destinatari;

 actele de punere în aplicare nu ar trebui să aducă o nouă orientare politică, iar 
competențele acordate Comisiei nu ar trebui să lase o marjă de manevră semnificativă;

 măsurile care implică abaterea temporară de la normele stabilite în actul de bază, 
aplicabile unei situații specifice în anumite condiții clar definite și pentru o perioadă de 
timp limitată, nu modifică și nu completează actul de bază; prin urmare, ele ar trebui 
adoptate prin acte de punere în aplicare; cu toate acestea, atunci când astfel de măsuri 
implică o abatere cu un caracter permanent mai pronunțat de la normele stabilite în actul 
de bază, dincolo de o perioadă de timp limitată, ele ar trebui adoptate prin acte delegate;

2. îndeamnă Comisia și Consiliu să negocieze cu Parlamentul pentru a ajunge la un acord 
privind criteriile enumerate mai sus; consideră că acest lucru se poate realiza în cadrul 
unei revizuiri a Acordului interinstituțional privind o mai bună legiferare care să includă 
astfel de criterii;

3. își exprimă îngrijorarea profundă că alinierea acquis-ului la Tratatul de la Lisabona a fost 
realizată doar parțial, la patru ani de la intrarea în vigoare a tratatului; solicită Comisiei să 
prezinte eventualele propuneri de aliniere încă necesare; solicită Președinției Consiliului 
să facă tot posibilul pentru a progresa în cadrul discuțiilor privind pachetele care sunt în 
prezent blocate în Consiliu, printre care se numără propuneri din domeniul agriculturii și 
pescuitului; consideră că cel puțin cazurile care făceau înainte obiectul procedurii de 
reglementare cu control ar trebui să fie în prezent aliniate la articolul 290 din TFUE;

4. își exprimă îngrijorarea că, în ciuda faptului că, în anumite cazuri, poate reprezenta o 
soluție bună, includerea sistematică a tuturor elementelor de politică în actul de bază ar 
putea să erodeze, în timp, utilitatea articolului 290 din TFUE ca mijloc valoros de 
raționalizare a procesului legislativ, motivul inițial pentru care a fost adoptat;
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5. încurajează comisiile parlamentare să monitorizeze atent utilizarea actelor delegate și a 
actelor de punere în aplicare în domeniilor lor de competență;

6. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei 
și parlamentelor statelor membre.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Prezentul raport își propune să analizeze situația punerii practice în aplicare a articolelor 290 
și 291 din TFUE și să le ofere raportorilor câteva orientări practice privind actele delegate și 
actele de punere în aplicare. Până la 18 iulie 2013, Parlamentul a primit 69 de acte delegate 
(4 în 2010, 7 în 2011, 38 în 2012 și, până în prezent, 20 în 2013), din care 64 de regulamente 
delegate, 2 directive delegate și 3 decizii delegate, și niciunul dintre colegiuitori nu a formulat 
obiecțiuni la un act delegat până acum.

Rapoartele privind delegarea de competențe legislative din 2010 și Regulamentul privind 
actele de punere în aplicare din 2011, pentru care am fost raportor, ne-au dat multe speranțe, 
care însă nu s-au materializat așa cum am preconizat inițial. Aceste instrumente au fost 
concepute pentru a îmbunătăți și mai mult controlul exercitat de colegiuitori asupra legislației 
secundate, consolidând astfel legitimitatea democratică a acestor acte. Ele vizau, de asemenea, 
creșterea eficacității și simplificarea în continuare a legislației la nivel european.

În cadrul pregătirilor pentru elaborarea acestui raport, a fost constituită o echipă 
administrativă de proiect formată din administratori ai comisiilor sesizate pentru avizare și 
reprezentanți ai serviciilor relevante ale Parlamentului și a fost întocmit un document de lucru 
care a prezentat principalele aspecte, care pot fi încadrate în general în două categorii diferite: 

1. alegerea între a utiliza acte delegate sau acte de punere în aplicare creează dificultăți în 
cadrul multor negocieri cu privire la noile propuneri legislative ale Comisiei și la 
propunerile de aliniere la Tratatul de la Lisabona a legislației în vigoare; 

2. există mai multe probleme legate de pregătirea și adoptarea de către Comisie a 
proiectelor de acte delegate și de acte de punere în aplicare și, respectiv, de tratarea lor 
de către Parlamentul European, precum și probleme legate de modurile diferite în care 
Parlamentul își exercită competențele de control, de implicarea experților și de crearea 
unui flux de informații eficace și eficient între instituții și în cadrul Parlamentului.

Diferența dintre actele delegate și actele de punere în aplicare, precum și alegerea corectă și 
adecvată a dispozițiilor care urmează să fie incluse în actul de bază sunt abordate în 
majoritatea negocierilor asupra unor propuneri legislative. Prin urmare, prezint câteva 
propuneri practice pentru salvgardarea prerogativelor Parlamentului, care să fie utilizate ca 
orientări de deputați și personal în activitatea lor, ținând seama de diversele poziții adoptate de 
Parlament, de „abordarea orizontală” adoptată de Conferința președinților și de analizele 
periodice realizate de serviciile Parlamentului.

În acest sens, este esențial ca posibilitatea de a solicita un aviz al Comisiei pentru afaceri 
juridice privind utilizarea actelor delegate, prevăzută la articolul 37a din Regulamentul de 
procedură, să fie utilizată mai mult de comisiile parlamentare.

Obiectivul final al acestui raport este de a consolida ceea ce s-a făcut deja în ultimii patru ani 
la nivel administrativ și politic în instituțiile UE, în special în cadrul colegiuitorilor și al 
Comisiei, în ceea ce privește actele delegate și actele de punere în aplicare și de a deschide 
calea pentru includerea acestor aspecte în viitoarea revizuire a Acordului interinstituțional din 
2003 privind o mai bună legiferare.


