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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Articolul 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) stabilește cadrul 
pentru adoptarea actelor de punere în aplicare. În special, articolul 291 alineatul (3) prevede 
că Parlamentul European și Consiliul trebuie să stabilească în prealabil, prin intermediul 
regulamentelor, normele și principiile generale privind mecanismele de control de către 
statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

Alinierea automată a procedurilor existente de consultare, de gestionare și de reglementare 
prevăzute la articolele 3, 4 și 5 din decizia actuală privind comitologia nu este adecvată. Este 
necesară revizuirea amănunțită a acquis-ului existent pentru a se stabili ce măsuri intră în 
domeniul de aplicare al dispozițiilor articolului 290 din TFUE referitoare la actele delegate. În 
acest sens, Comisia ar trebui să prezinte propuneri legislative adecvate.  Atât timp cât această 
revizuire amănunțită nu a fost realizată, prerogativele legiuitorilor ar trebui protejate de norme 
tranzitorii adecvate.

Ar trebui folosită ocazia de a remedia lacunele și în special, ar trebui îmbunătățit accesul 
Parlamentului la informațiile privind lucrările de punere în aplicare. În consecință, articolul 8 
din propunerea de regulament propus ar trebui consolidat.

În prezent, lucrările de punere în aplicare nu privesc doar elaborarea actelor de punere în 
aplicare. Astfel, există cazuri în care tocmai circumstanțele absenței unui act de punere în 
aplicare ar trebui cunoscute de legiuitor (de ex. în cadrul procedurii de verificare a 
conformității de la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002, în care este evaluată 
necesitatea transpunerii normelor OMI în legislația Uniunii). 

În anumite cazuri, în conformitate cu decizia privind comitologia, accesul Parlamentului la 
informații a fost asigurat de cooperarea interinstituțională în cadrul căreia se acorda „dreptul 
de control” pentru o perioadă de o lună (de ex. în procedurile confidențiale, cum ar fi cele 
pentru stabilirea „listei negre” a operatorilor de transport aerian, în care se aplică o procedură 
de urgență consensuală). Eliminarea acestei perioade pare acceptabilă doar în situația în care 
accesul complet și la timp al Parlamentului la informații este garantat.

AMENDMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, competentă în 
fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

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 pe deplin informate cu privire la 
lucrările comitetelor, concomitent cu 
membrii comitetelor.

Justificare

Ar trebui îmbunătățită informarea Parlamentului.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Până la adaptarea în acest sens a 
acquis-ului UE la Tratatul de la 
Lisabona, norme tranzitorii ar trebui să 
permită Parlamentului European și 
Consiliului să exercite controlul adecvat, 
de la caz la caz, al competențelor conferite 
Comisiei în conformitate cu articolul 202 
din Tratatul CE și care în prezent intră 
sub incidența delegării competenței 
menționată la articolul 290 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 3 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia este asistată de un comitet (2) Comisia este asistată de un comitet 
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format din reprezentanți ai statelor membre 
și prezidat de către un reprezentant al 
Comisiei.

format din reprezentanți ai statelor membre 
și prezidat de către un reprezentant al 
Comisiei. Reprezentanții Parlamentului 
European au dreptul de a participa în 
calitate de observatori.

Justificare

Ar trebui îmbunătățită informarea Parlamentului.

Amendamentul 4

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 să aibă acces, în același timp cu 
comitetul, la informațiile menționate la 
alineatul (1), precum și la orice alte 
informații referitoare la lucrările 
comitetului. Modificările ulterioare ale 
documentelor prezentate Parlamentului 
European și Consiliului sunt clar 
identificate, dar aceste modificări nu 
reduc în niciun caz transparența 
interinstituțională.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 8a
Aspecte care fac obiectul lucrărilor 

comitetului

Parlamentul European și Consiliul pot 
analiza, dezbate și comenta cu privire la 
orice aspect care face obiectul lucrărilor 
comitetului.
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Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 9 - alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Efectele articolului 5a din decizia 
abrogată se mențin în sensul actelor de 
bază existente care fac trimitere la articolul 
menționat anterior.

(2) Efectele articolului 5a din decizia 
abrogată, cu excepția alineatelor (3) și (4) 
din acesta, se mențin în sensul actelor de 
bază existente care fac trimitere la articolul 
menționat anterior. Articolul 10 alineatul 
(2a) din prezentul regulament se aplică, 
de asemenea.

Justificare

Ar trebui să se aplice perioada de obiecție minimă pentru actele delegate în conformitate cu 
Rezoluția Parlamentului privind competența de delegare legislativă din 5 mai 2010.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 10 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Adaptarea actelor de bază existente Norme tranzitorii

Justificare

Ar trebui subliniat că aceste norme sunt tranzitorii și se aplică doar până la adaptarea 
întregului acquis la Tratatul de la Lisabona în ceea ce privește actele delegate și actele de 
punere în aplicare.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Procedura următoare se aplică 
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măsurilor cu aplicabilitate generală:
(a) Înaintea adoptării unei măsuri, 
Comisia prezintă un proiect definitiv 
Parlamentului European și Consiliului.
(b) Parlamentul European sau Consiliul 
poate obiecta cu privire la măsură într-o 
perioadă de două luni de la data 
prezentării. La inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului, termenul 
respectiv se prelungește cu două luni.
(c) Dacă, până la expirarea acestui 
termen, nici Parlamentul European, nici 
Consiliul nu s-au opus măsurii, aceasta 
este adoptată de către Comisie. Măsura 
poate fi adoptată și poate intra în vigoare 
înainte de expirarea termenului, dacă atât 
Parlamentul European, cât și Consiliul 
au informat Comisia cu privire la intenția 
lor de a nu prezenta obiecții.
(d) Dacă Parlamentul European sau 
Consiliul obiectează în legătură cu o 
măsură, aceasta nu se adoptă.         
Instituția care obiectează indică motivele 
pentru care obiectează la măsură.

Justificare

Acest mecanism garantează prerogativele legiuitorilor și este destinat să se aplice în cazurile 
în care o procedură de reglementare sau de gestionare pentru adoptarea actelor cu domeniu 
de aplicare general ar trebui înlocuită cu o procedură pentru actele delegate. Este vorba de 
perioada de obiecție minimă pentru actele delegate în conformitate cu Rezoluția 
Parlamentului privind competența de delegare legislativă din 5 mai 2010. 
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