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AMENDAMENTELE

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

Amendamentul 1

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 și proporționale cu 
natura actelor de punere în aplicare și că 
reflectă cerințele instituționale ale 
tratatului, precum și experiența câștigată și 
practica curentă utilizată în punerea în 
aplicare a Deciziei 1999/468/CE.

(4) Este necesar să se asigure faptul că 
procedurile aferente unui astfel de control 
sunt clare, transparente, eficace și 
proporționale cu natura actelor de punere 
în aplicare și că reflectă în mod adecvat
noul cadru și noile cerințe instituționale 
ale Tratatului privind funcționarea 
Uniunii Europene, precum și experiența 
câștigată și practica curentă utilizată în 
punerea în aplicare a Deciziei 
1999/468/CE.

Or. en

Justificare

Se clarifică noul cadru instituțional introdus de Tratatul de la Lisabona.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Noul cadru instituțional consolidează 
rolul de colegislator al Parlamentului, 
plasându-l, în cadrul procedurii 
legislative ordinare, pe poziție de egalitate 
cu Consiliul.  În acest context, este 
oportun ca poziția Parlamentului 
European și cea a Consiliul să poată fi 
luate în considerare în egală măsură 
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atunci când oricare dintre aceste două 
instituții consideră că un proiect de 
măsură prezentat unui comitet depășește 
competențele de executare conferite 
Comisiei prin actul de bază.

Or. en

Justificare

Se face referire la rolul consolidat de colegislator pe care Parlamentul îl deține în noul cadru 
instituțional.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În acele acte de bază care prevăd 
necesitatea controlării de către statele 
membre a adoptării de către Comisie a 
actelor de punere în aplicare, este pertinent 
ca pentru a realiza un astfel de control să se 
instituie comitete compuse din 
reprezentanți ai statelor membre și 
prezidate de către Comisie.

(5) În acele acte de bază care prevăd 
adoptarea de către Comisie a actelor de 
punere în aplicare, este pertinent ca pentru 
a se realiza un control de către statele 
membre, astfel cum se prevede la articolul 
291 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, să se instituie comitete 
compuse din reprezentanți ai statelor 
membre și prezidate de către Comisie.

Or. en

Justificare

Cerința efectuării unui control de către statele membre emană, în general, din tratat și nu din 
actele de bază.

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 

(8) Ar trebui stabilite criterii care să fie 
utilizate pentru a stabili procedura care 
trebuie folosită pentru adoptarea actelor de 
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punere în aplicare. Pentru a se asigura o 
mai mare consecvență și pentru a se 
asigura faptul că cerințele procedurale 
sunt proporționale cu natura actelor de 
punere în aplicare care trebuie adoptate, 
criteriile respective ar trebui să fie 
obligatorii.

punere în aplicare pentru a se asigura o 
mai mare consecvență și previzibilitate a 
naturii actelor de punere în aplicare care 
trebuie adoptate. Totuși, criteriile 
respective ar trebui să nu fie obligatorii, 
iar procedura utilizată ar trebui stabilită 
în cadrul fiecărui act de bază.

Or. en

Justificare

Procedura ar trebui aleasă de către legislator, de la caz la caz. Astfel, acesta poate analiza 
eventualele implicații ce decurg din natura procedurii alese pentru fiecare act legislativ în 
parte.

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 și măsurilor specifice 
cu un impact care poate fi important. 
Procedura respectivă ar trebui să prevadă 
exercitarea în așa măsură a controlului de 
către statele membre încât măsurile să nu 
poată fi adoptate dacă nu sunt conforme cu 
avizul comitetului decât în cazuri cu totul 
excepționale, în care Comisiei ar trebui să i 
se poată permite să adopte și 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, ținând seama de opiniile exprimate în 
cadrul comitetului.

(9) Procedura de examinare ar trebui să se 
aplice, atunci când este cazul, măsurilor al 
căror domeniu de aplicare este general, 
menite să pună în aplicare acte de bază și 
măsurilor specifice cu implicații 
semnificative, inclusiv de natură 
bugetară. Procedura respectivă ar trebui să 
prevadă exercitarea în așa măsură a 
controlului de către statele membre încât 
măsurile să nu poată fi adoptate dacă nu 
sunt conforme cu avizul comitetului decât 
în cazuri cu totul excepționale, în care 
Comisiei ar trebui să i se poată permite să 
adopte și 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, ținând 
seama de opiniile exprimate în cadrul 
comitetului.

Or. en
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Justificare

Se clarifică caracterul neobligatoriu al procedurilor, procedura de examinare (care conferă 
competențe mai importante statelor membre) fiind rezervată unor măsuri mai importante.  

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Parlamentul European și Consiliul 
sunt informate periodic cu privire la 
lucrările comitetelor.

(12) Parlamentul European și Consiliul 
sunt informate cu privire la toate lucrările 
comitetelor și documentele relevante în 
același timp și în aceleași condiții ca și 
comitetele. 

Or. en

Justificare

Ar trebui păstrat dreptul Parlamentului de a fi informat în timp util și în bună și cuvenită 
formă.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Decizia 1999/468/CE ar trebui 
abrogată; pentru a se asigura tranziția de la 
regimul prevăzut de Decizia 1999/468/CE 
la cel prevăzut de prezentul regulament, 
orice trimitere în legislația existentă la 
procedurile prevăzute în decizia 
menționată anterior ar trebui să se 
înțeleagă, cu excepția 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 
menținute în sensul actelor de bază 
existente care fac trimitere la articolul 

(14) Decizia 1999/468/CE ar trebui 
abrogată; pentru a se asigura tranziția de la 
regimul prevăzut de Decizia 1999/468/CE 
la cel prevăzut de prezentul regulament, ar 
trebui aplicat un regim tranzitoriu, în 
temeiul căruia orice trimitere în legislația 
existentă la procedurile prevăzute în 
decizia menționată anterior ar trebui să se 
înțeleagă, cu excepția 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 
menținute în sensul actelor de bază 
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respectiv. existente care fac trimitere la articolul 
respectiv. Acest regim tranzitoriu nu ar 
trebui să aducă atingere libertății 
legislatorului de a alege procedura 
aplicabilă oricărui act legislativ viitor.

Or. en

Justificare

Orice context referitor la aliniere ar trebui considerat ca fiind tranzitoriu și nu ar trebui să 
aducă atingere dreptului legislatorului de a decide cu privire la actele și procedurile care vor 
trebui prevăzute în viitor.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament instituie normele și 
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 și 
principiile generale privind procedurile și
mecanismele de control care se aplică în 
cazul în care un act al Uniunii cu putere 
juridică obligatorie (denumit în continuare 
„act de bază”) conferă Comisiei 
competențe de executare atunci când sunt 
necesare condiții uniforme pentru 
punerea în aplicare a actului respectiv.

Or. en

Justificare

Se adaptează textul la articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), 
procedura de examinare se aplică, atunci 
când este cazul, pentru adoptarea de 
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măsuri de punere în aplicare cu un 
domeniu general de aplicare și de măsuri 
specifice cu implicații semnificative, 
inclusiv de natură bugetară.

(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 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. en

Amendamentul 10

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) Fără a aduce atingere alineatului (2), 
se aplică procedura de consultare în toate 
cazurile în care acest lucru se consideră 
adecvat.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) La votarea în cadrul unui comitet, 
președintele comitetului se abține de la 
vot.
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Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Parlamentul European și Consiliul 
trebuie să aibă acces la informațiile 
menționate la alineatul (1).

(2) Parlamentul European și Consiliul 
trebuie informate cu privire la toate
lucrările comitetelor și cu privire la
informațiile menționate la alineatul (1) în 
același timp și în aceleași condiții ca și 
comitetele. 

Or. en

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Drepturile de monitorizare ale 
Parlamentului European și ale 

Consiliului
În cazul în care Parlamentul European 
sau Consiliul consideră că un proiect de 
măsură prezentat unui comitet în temeiul 
unui act de bază adoptat în conformitate 
cu articolul 294 din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene depășește 
competențele de executare prevăzute în 
actul de bază, Comisia este informată cu 
privire la acest lucru și reexaminează 
proiectul de măsură. Ținând seama de 
obiecțiune și respectând termenele pentru 
procedura în curs, Comisia poate prezenta 
comitetului un nou proiect de măsuri, 
poate continua procedura sau poate 
prezenta o propunere Parlamentului 
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European și Consiliului în temeiul 
Tratatului privind funcționarea Uniunii 
Europene.
Comisia informează Parlamentul 
European, Consiliul și comitetul în 
legătură cu acțiunea pe care 
intenționează să o întreprindă ca urmare 
a obiecțiunii, precum și în legătură cu 
motivele care determină acțiunea sa.

Or. en

Justificare

Legislatorul trebui să aibă în continuare dreptul de a se opune oricărei măsuri adoptate în 
temeiul unui act legislativ.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 10 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 10 Articolul 10

Adaptarea actelor de bază existente Dispoziții tranzitorii

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(d) trimiterile la articolele 7 și 8 din 
Decizia 1999/468/CE se înțeleg ca trimiteri 
la articolul 8 și, respectiv, la articolul 8a
din prezentul regulament;

Or. en
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Regimul tranzitoriu menționat la 
alineatul (1) literele (a)-(c) nu aduce 
atingere libertății legislatorului de a alege 
procedura aplicabilă oricărui act  
legislativ viitor.

Or. en


