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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, actualele dispoziţii privind comitologia 
vor trebui înlocuite cu acte delegate şi acte de punere în aplicare, în conformitate cu articolele 
290 şi 291 din TFUE.

Adaptarea legislaţiei în vigoare la dispoziţiile Tratatului de la Lisabona este de foarte mare 
importanţă, în special pentru domeniile politice (precum politica în domeniul pescuitului) 
reglementate de dispoziţii care nu ţin de procedura de codecizie şi care, prin urmare, nu au 
fost adaptate pentru a ţine seama de controlul parlamentar mărit prin intermediul procedurii de 
reglementare cu control introdusă în 2006.

Având în vedere numărul considerabil de acte şi procesul adesea complex de diferenţiere între 
actele delegate şi actele de punere în aplicare, Comisia pentru pescuit se aşteaptă la negocieri 
dificile cu Comisia şi cu colegislatorul, negocieri care vor avea loc de la caz la caz.

Prin aplicarea procedurii legislative ordinare în cazul politicii comune în domeniul 
pescuitului, TFUE plasează Parlamentul European şi Consiliul pe poziţie de egalitate în 
calitate de colegislatori. Parlamentul ar trebui, prin urmare, să se străduiască să fie pe poziţie 
de egalitate şi când este vorba acte delegate şi de acte de punere în aplicare. Ar trebui, 
îndeosebi, să îşi păstreze cel puţin drepturile actuale privind actele de „comitologie” legate de 
actele de bază adoptate prin procedura de codecizie (dreptul de control, accesul la informaţii 
etc). De asemenea, reprezentanţii Parlamentului European ar trebui să aibă acces la reuniunile 
„comitetelor reprezentanţilor statelor membre”.

În final, atât Parlamentul European, cât şi Consiliul ar trebui să aibă posibilitatea de a formula 
obiecţiuni cu privire la un proiect de măsuri de punere în aplicare contrară intenţiei 
colegislatorilor.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru pescuit recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în fond, să 
includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 

Regulament al Parlamentului European şi 
al Consiliului de stabilire a normelor şi 
principiilor generale privind exercitarea 
competenţelor de executare de către 
Comisie în conformitate cu articolul 291 
din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
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către Comisie Europene

Justificare

Propunerea de regulament se va referi nu doar la control, ci la întregul mecanism de 
funcţionare a competenţelor de executare în conformitate cu articolul 291 din TFUE. De 
asemenea, PE, în calitate de colegislator, ar trebui să aibă o poziţie de egalitate cu Consiliul.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Conform Tratatului privind 
funcţionarea Uniunii Europene, 
Parlamentul European şi Consiliul trebuie 
să instituie normele şi principiile generale 
privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării 
competenţelor de executare de către 
Comisie;

(3) Conform Tratatului privind 
funcţionarea Uniunii Europene, 
Parlamentul European şi Consiliul trebuie 
să instituie normele şi principiile generale 
privind exercitarea competenţelor de 
executare de către Comisie;

Justificare

A se vedea justificarea de la amendamentul 1.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Este necesar să se asigure faptul că 
procedurile aferente unui astfel de control 
sunt clare, eficace şi proporţionale cu 
natura actelor de punere în aplicare şi că 
reflectă cerinţele instituţionale ale 
tratatului, precum şi experienţa câştigată şi 
practica curentă utilizată în punerea în 
aplicare a Deciziei 1999/468/CE.

(4) Este necesar să se asigure faptul că 
procedurile de control sunt clare, eficace şi 
proporţionale cu natura actelor de punere 
în aplicare şi că reflectă cerinţele 
instituţionale ale tratatului, faptul că 
Parlamentul European şi Consiliul se află 
pe poziţie de egalitate în ceea priveşte 
totalitatea actelor adoptate în cadrul 
procedurii legislative ordinare, precum şi 
experienţa câştigată şi practica curentă 
utilizată în punerea în aplicare a Deciziei 
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1999/468/CE.

Justificare

Clarificare

Amendamentul 4

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 respective ar trebui să fie 
obligatorii.

(8) Fără a aduce atingere procedurii care 
trebuie folosită pentru adoptarea actelor de 
punere în aplicare şi care este stabilită în 
actul de bază, procedura de examinare ar 
trebui aplicată, în principiu, pentru 
adoptarea măsurilor generale de punere 
în aplicare, în cazul în care sunt necesare 
condiţii uniforme.

Justificare

Decizia privind oportunitatea utilizării procedurii de consultare, care conferă mai multă 
putere Comisiei, sau a procedurii de examinare, care conferă statelor membre mai multe 
competenţe, ar trebui să fie luată de colegislatorul actului de bază.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Procedura de examinare ar trebui să se 
aplice exclusiv măsurilor al căror 
domeniu de aplicare este general, menite 
să pună în aplicare acte de bază şi 
măsurilor specifice cu un impact care 
poate fi important. Procedura respectivă
ar trebui să prevadă exercitarea în aşa 
măsură a controlului, de către statele 
membre încât măsurile să nu poată fi 

(9) Procedura de examinare ar trebui să 
prevadă exercitarea în aşa măsură a 
controlului, încât măsurile să nu poată fi 
adoptate dacă nu sunt conforme cu avizul 
comitetului decât în cazuri cu totul 
excepţionale, în care Comisiei ar trebui să i 
se poată permite să adopte şi să aplice 
măsuri pentru o perioadă limitată de timp, 
în ciuda unui aviz negativ. Comisia ar 
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adoptate dacă nu sunt conforme cu avizul 
comitetului decât în cazuri cu totul 
excepţionale, în care Comisiei ar trebui să i 
se poată permite să adopte şi să aplice 
măsuri pentru o perioadă limitată de timp, 
în ciuda unui aviz negativ. Comisia ar 
trebui să poată revizui proiectul de măsuri 
în cazul în care comitetul nu emite niciun 
aviz, ţinând seama de opiniile exprimate în 
cadrul comitetului.

trebui să poată revizui proiectul de măsuri 
în cazul în care comitetul nu emite niciun 
aviz, ţinând seama de opiniile exprimate în 
cadrul comitetului.

Justificare

Decizia privind oportunitatea utilizării procedurii de consultare, care conferă mai multă 
putere Comisiei, sau a procedurii de examinare, care conferă statelor membre mai multe 
competenţe, ar trebui să fie luată de colegislatorul actului de bază.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Procedura de consultare ar trebui să 
se aplice în toate celelalte cazuri şi atunci 
când este considerată cea mai adecvată.

eliminat

Amendamentul 7

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”) 
prevede că trebuie să existe condiţii 
uniforme de punere în aplicare şi prevede 
că adoptarea de către Comisie a unor acte 
de punere în aplicare obligatorii trebuie să 
facă obiectul unui control din partea 
statelor membre.
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Justificare

Clarificare

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2)  Procedura de examinare se aplică, în 
principiu, pentru adoptarea măsurilor 
generale de punere în aplicare, în cazul în 
care sunt necesare condiţii uniforme.

(a) Măsuri de punere în aplicare cu un 
domeniu general de aplicare;
(b) Alte măsuri de punere în aplicare, 
referitoare la:
i) politica agricolă comună şi politica 
comună în domeniul pescuitului;
ii) mediu, securitate şi siguranţă sau 
protecţia sănătăţii sau siguranţei 
persoanelor, animalelor sau plantelor;
iii) politica comercială comună.

Justificare

Decizia privind oportunitatea utilizării procedurii de consultare, care conferă mai multă 
putere Comisiei, sau a procedurii de examinare, care conferă statelor membre mai multe 
competenţe, ar trebui să fie luată de colegislatorul actului de bază.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 - alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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Justificare

Decizia privind oportunitatea utilizării procedurii de consultare, care conferă mai multă 
putere Comisiei, sau a procedurii de examinare, care conferă statelor membre mai multe 
competenţe, ar trebui să fie luată de colegislatorul actului de bază.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 6a
Obiecţiuni la proiectul de dispoziţii de 

aplicare
În cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul formulează obiecţiuni cu 
privire la proiectul de măsuri de punere în 
aplicare, a cărui adoptare este preconizată 
şi care a fost prezentat unui comitet în 
temeiul unui act de bază adoptat în 
conformitate cu articolul 294 din tratat, 
motivând că măsurile respective ar 
contrazice intenţia legislatorului 
exprimată în actul de bază, Comisia 
reexaminează proiectul de măsuri.
Ţinând seama de argumentele care stau 
la baza obiecţiunilor şi respectând 
termenele pentru procedura în curs, 
Comisia poate prezenta comitetului un 
nou proiect de măsuri sau poate prezenta 
o propunere Parlamentului European şi 
Consiliului în conformitate cu tratatul.
Comisia informează Parlamentul 
European, Consiliul şi comitetul în 
legătură cu acţiunea pe care 
intenţionează să o întreprindă, precum şi 
cu motivele care determină o asemenea 
acţiune.

Justificare

Ar trebui păstrat actualul drept de control al PE. Articolul 8 din Decizia 99/468 ar trebui 
astfel inclus în regulament.
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Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) opiniile şi argumentele 
reprezentanţilor statelor membre,

Justificare

Parlamentul European (ale cărui şedinţe şi reuniuni ale comisiilor au caracter public) 
trebuie să aibă acces la opiniile reprezentanţilor statelor membre.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 8 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European şi Consiliul 
trebuie să aibă acces la informaţiile 
menţionate la alineatul (1).

(2) Parlamentul European, Consiliul şi 
statele membre trebuie să aibă acces egal
la informaţiile menţionate la alineatul (1).
În acest scop, Parlamentul European şi 
Consiliul primesc, în acelaşi timp cu 
membrii comitetelor şi în aceleaşi condiţii, 
toate informaţiile menţionate la alineatul 
(1).

Justificare

Amendamentul clarifică modalităţile de transmitere a informaţiilor, prin preluarea 
dispoziţiilor relevante din Acordul interinstituţional din 3 iunie 2008.

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Reprezentanţii Parlamentului 
European au dreptul de a participa la 
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reuniunile comitetelor în calitate de 
observatori.

Justificare

Observatorii din partea Parlamentului European (ale cărui şedinţe şi reuniuni ale comisiilor 
au caracter public) trebuie să aibă acces la reuniunile comitetelor.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10a
Termenul pentru revizuire

Comisia examinează legislaţia Uniunii în 
vigoare şi prezintă, până la 31 decembrie 
2011, propunerile legislative necesare
privind alinierea acesteia la dispoziţiile 
Tratatului de la Lisabona, în special la 
cele de la articolele 290 şi 291 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii 
Europene.

Justificare

Alinierea acquis-ului la dispoziţiile actuale privind actele delegate şi actele de punere în 
aplicare este deosebit de importantă pentru domeniile de politică pentru care actele 
legislative nu erau adoptate prin procedura de co-decizie înainte de intrarea în vigoare. Ar 
trebui realizată rapid o evaluare de la caz la caz a dispoziţiilor respective.
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