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Amendamentul 1 

Propunere de regulament – act de modificare 

Considerentul 7a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (7a) Comisia ar trebui împuternicită să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE cu privire la 
anumite norme detaliate pentru punerea 
în aplicare a Directivei 2009/42/CE. Este 
deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare, Comisia să 
organizeze consultări adecvate, inclusiv la 
nivel de experŃi. 

Justificare 
 
Se propun o serie de amendamente prin care se urmăreşte adaptarea dispoziŃiilor privind 
procedura de reglementare cu control la noile norme privind actele delegate introduse prin 
Tratatul de la Lisabona. 

Amendamentul 2 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul -1 (nou) 

Directiva 2009/42/CE 

Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. La articolul 3 alineatul (4), paragraful 
al doilea se înlocuieşte cu următorul text: 

 „Comisia poate adopta măsurile 
respective prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 10a şi sub 
rezerva respectării condiŃiilor menŃionate 
la articolele 10b şi 10c.” 

Amendamentul 3 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul -1a (nou) 

Directiva 2009/42/CE 

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1a. La articolul 4 alineatul (1), 
paragraful al doilea se înlocuieşte cu 
următorul text: 

 „Comisia poate adopta măsurile 
respective prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 10a şi sub 
rezerva respectării condiŃiilor menŃionate 
la articolele 10b şi 10c.” 

 

Amendamentul 4 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul -1b (nou) 

Directiva 2009/42/CE 

Articolul 5 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1b. La articolul 5, paragraful al treilea se 
înlocuieşte cu următorul text: 

 „Comisia poate adopta măsurile 
respective prin acte delegate, în 
conformitate cu articolul 10a şi sub 
rezerva respectării condiŃiilor menŃionate 
la articolele 10b şi 10c.” 

Amendamentul 5 
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Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul -1c (nou) 

Directiva 2009/42/CE 

Articolul 10 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1c. La articolul 10 se elimină alineatul 
(3). 

Amendamentul 6 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul -1d (nou) 

Directiva 2009/42/CE 

Articolul 10a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1d. Se inserează următorul articol: 
 „Articolul 10a 

 Exercitarea delegării 

 (1) CompetenŃa de a adopta actele 
delegate menŃionate la articolele articolul 
3 alineatul (4), articolul 4 alineatul (1) şi 
articolul 5 al treilea paragraf este 
conferită Comisiei pe o perioadă de cinci 
ani începând din ....*. Comisia întocmește 
un raport privind competenŃele delegate 
cu cel mult şase luni înainte de sfârşitul 
perioadei de cinci ani. Delegarea 
competenŃelor se prelungeşte în mod 
automat pentru perioade de o durată 
identică, cu excepŃia cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul o 
revocă în conformitate cu articolul 10b.  

 (2) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European şi Consiliului.  

 (3) CompetenŃa de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei sub rezerva 
condiŃiilor prevăzute la articolele 10b şi 
10c. 

 _____________________ 
* JO: a se introduce data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.” 

Justificare 
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Prin amendamentul oral se urmăreşte alinierea textului la dezbaterile aflate în curs de 
desfăşurare între Consiliu şi Parlamentul European cu privire la alte dosare similare. În acest 
mod ar trebui să se faciliteze ajungerea la un acord timpuriu în primă lectură. 

Amendamentul 7 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul -1d (nou) 

Directiva 2009/42/CE 

Articolul 10b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1e. Se inserează următorul articol: 

 „Articolul 10b 

 Revocarea delegării 

 (1) Delegarea competenŃelor menŃionată 
la articolul 3 alineatul (4), articolul 4 
alineatul (1) şi articolul 5 al treilea 
paragraf poate fi revocată de Parlamentul 
European sau de Consiliu.  

 (2) InstituŃia care a iniŃiat o procedură 
internă pentru a decide dacă va revoca 
sau nu delegarea de competenŃe depune 
eforturi pentru a informa cealaltă 
instituŃie şi Comisia  într-un termen 
rezonabil înaintea adoptării unei decizii 
definitive, indicând competenŃele delegate 
care ar putea face obiectul revocării, 
precum şi posibilele motive pentru 
revocare. 

 (3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării competenŃelor indicate în decizia 
respectivă. Aceasta intră în vigoare 
imediat sau la o dată ulterioară, 
specificată în textul său. Decizia nu 
afectează valabilitatea actelor delegate 
intrate deja în vigoare. Decizia se publică 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.” 

Amendamentul 8 

Propunere de regulament – act de modificare 

Articolul 1 – punctul -1d (nou) 

Directiva 2009/42/CE 

Articolul 10c (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1f. Se inserează următorul articol: 

 „Articolul 10c 

 ObiecŃii la actele delegate 

 (1) Parlamentul European sau Consiliul 
poate formula obiecŃiuni la actele delegate 
în termen de două luni de la data 
notificării. 

 La iniŃiativa Parlamentului European sau 
a Consiliului, acest termen se prelungeşte 
cu două luni. 

 (2) În cazul în care, la expirarea 
termenului menționat la alineatul (1), nici 
Parlamentul European, nici Consiliul nu 
a formulat obiecŃiuni la actul delegat, 
acesta se publică în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene şi intră în vigoare la 
data prevăzută în cuprinsul său. 

 Actul delegat poate să fie publicat în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi 
să intre în vigoare înainte de expirarea 
perioadei respective, dacă atât 
Parlamentul European, cât şi Consiliul 
au informat Comisia că au decis să nu 
formuleze obiecŃiuni. 

 (3) Dacă Parlamentul European sau 
Consiliul formulează obiecŃiuni la actul 
delegat în interiorul termenului menționat 
la alineatul (1), acesta nu intră în vigoare. 
InstituŃia care a formulat obiecŃiuni 
trebuie să indice motivele pentru care 
contestă actul delegat.” 

 


