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7.3.2012 A7-0028/319 

Amendamentul 319 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
în numele Grupului PPE 
Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0028/2012 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
Politica comercială comună 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propunere de regulament 
Anexă – secțiunea 3a – punctul 15 (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 3448/93 
Articolul 14b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 15. Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 14b 

 
(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol. 

 
(2) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 7 se conferă Comisiei pentru o 
perioadă de cinci ani. Comisia prezintă un 
raport privind delegarea de competențe 
cel târziu cu nouă luni înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade. 

 
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 7 poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
de competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
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de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare. 

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

 
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 7 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni 
în termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu, sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu patru luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.” 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/320 

Amendamentul 320 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
în numele Grupului PPE 
Vital Moreira, Véronique De Keyser, Bernd Lange 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0028/2012 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
Politica comercială comună 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propunere de regulament 
Anexă – secțiunea 3a – punctul 15a (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 3448/93 
Articolul 16 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 
15a. Articolul 16 se înlocuiește cu 
următorul text: 

 „Articolul 16 

 
(1) Comisia este asistată de un comitet 
pentru chestiuni orizontale referitoare la 
schimburile de produse agricole 
prelucrate care nu intră sub incidența 
anexei I (denumit în continuare 
„Comitetul”). 

 
(2) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

 
(3) În cazul în care se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică articolul 8 din 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011, 
coroborat cu articolul 4 din respectivul 
regulament. 

 
(4) În cazul în care avizul comitetului 
urmează să fie obținut prin procedură 
scrisă, respectiva procedură se încheie 
fără rezultat atunci când, în termenul 
stabilit pentru emiterea avizului, 
președintele comitetului decide în acest 
sens sau majoritatea membrilor 
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comitetului solicită acest lucru.” 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/321 

Amendamentul 321 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
în numele Grupului PPE 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0028/2012 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
Politica comercială comună 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propunere de regulament 
Anexa 1 – secțiunea 6 – punctul 3 
Regulamentul (CE) nr. 2271/96 
Articolul 11b – alineatul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Instituția care a inițiat o procedură 
internă pentru a decide să revoce 
delegarea de competențe informează 
cealaltă instituție și Comisia cu suficient 
timp înainte de adoptarea unei decizii 
finale, indicând competențele delegate 
care ar putea face obiectul unei revocări, 
precum și motivele revocării. 

(2) Delegarea de competențe menționată la 
articolul 1 se conferă Comisiei pe o 
perioadă de cinci ani de la …*. Comisia 
prezintă un raport privind delegarea de 
competențe cel târziu cu nouă luni înainte 
de încheierea perioadei de 5 ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/322 

Amendamentul 322 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
în numele Grupului PPE 
Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0028/2012 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
Politica comercială comună 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propunere de regulament 
Anexa 1 – secțiunea 6 – punctul 3 
Regulamentul (CE) nr. 2271/96 
Articolul 11b – alineatul 3b(nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3b) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 1 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni 
în termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu, sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu patru luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului. 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/323 

Amendamentul 323 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
în numele Grupului PPE 
Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0028/2012 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
Politica comercială comună 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propunere de regulament 
Anexa 1 – secțiunea 10 – punctul 6b (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 427/2003 
Articolul 14b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 6b. Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 14b 

 Exercitarea delegării de competențe 

 
(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol. 

 
(2) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 22 alineatul (3) se conferă 
Comisiei pe o perioadă de cinci ani. 
Comisia prezintă un raport privind 
delegarea de competențe cel târziu cu 
nouă luni înainte de încheierea perioadei 
de cinci ani. Delegarea de competențe se 
prelungește tacit cu perioade de timp 
identice, cu excepția cazului în care 
Parlamentul European sau Consiliul se 
opun prelungirii respective cel târziu cu 
trei luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade. 

 
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 22 alineatul (3) poate fi 
revocată oricând de Parlamentul 
European sau de Consiliu. O decizie de 
revocare pune capăt delegării de 
competențe specificată în decizia 
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respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare. 

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

 
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 22 alineatul (3) intră în 
vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul 
nu au formulat obiecțiuni în termen de 
două luni de la notificarea acestuia către 
Parlamentul European și Consiliu, sau în 
cazul în care, înaintea expirării 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat 
Comisia că nu vor formula obiecțiuni. 
Respectivul termen se prelungește cu 
patru luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.” 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/324 

Amendamentul 324 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
în numele Grupului PPE 
Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0028/2012 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
Politica comercială comună 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propunere de regulament 
Anexa 1 – secțiunea 12a – punctul 4 (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 1236/2005 
Articolul 15a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 
4. Se introduce următorul articol: 

 
„Articolul 15a 

 
Exercitarea delegării de competențe 

 
(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol. 

 
(2) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 15 se conferă Comisiei pe o 
perioadă de cinci ani. Comisia prezintă un 
raport privind delegarea de competențe 
cel târziu cu nouă luni înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade. 
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(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 15 poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
de competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare. 

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

 
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 15 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni 
în termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European și 
Consiliu, sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European și Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
obiecțiuni. Respectivul termen se 
prelungește cu patru luni la inițiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.” 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/325 

Amendamentul 325 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
în numele Grupului PPE 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0028/2012 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
Politica comercială comună 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propunere de regulament 
Anexa 1 – secțiunea 14 – punctul 1b (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 1528/2007 
Articolul 5 – alineatul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 
1b. La articolul 5, alineatul (4) se 
înlocuiește cu următorul text: 

 
„(4) Termenul de suspendare prevăzut în 
prezentul articol este limitat la perioada 
necesară protejării intereselor financiare 
ale Uniunii. Acesta nu poate depăși șase 
luni, cu posibilitate de reînnoire. La 
încheierea respectivului termen, Comisia 
decide fie să pună capăt suspendării […], 
fie să prelungească termenul de 
suspendare în conformitate cu procedura 
de consultare prevăzută la articolul 21 
alineatul (1d).” 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/326 

Amendamentul 326 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
în numele Grupului PPE 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0028/2012 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
Politica comercială comună 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propunere de regulament 
Anexa 1 – secțiunea 16 – punctul 1 – litera ba (nouă) 
Regulamentul (CE) nr. 3448/93 
Articolul 10 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 
(ba) Alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text: 

 
„(3) La sfârșitul perioadei de suspendare, 
Comisia decide fie să înceteze măsura de 
suspendare provizorie[...], fie să 
prelungească măsura de suspendare în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 11a alineatul 
(1b).” 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/327 

Amendamentul 327 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
în numele Grupului PPE 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0028/2012 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
Politica comercială comună 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propunere de regulament 
Anexa 1 – secțiunea 16 – punctul 2a (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 55/2008 
Articolul 11 – alineatul 5 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 
2a. La articolul 11, alineatul (5) se 
înlocuiește cu următorul text: 

 
„(5) Ancheta se încheie în termen de șase 
luni de la publicarea avizului menționat 
la alineatul (2). Comisia poate, în cazul 
unor situații excepționale, să 
prelungească această perioadă în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 11a alineatul 
(1b).” 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/328 

Amendamentul 328 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
în numele Grupului PPE 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0028/2012 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
Politica comercială comună 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propunere de regulament 
Anexa 1 – secțiunea 18 – punctul 4 – litera a 
Regulamentul (CE) nr. 732/2008 
Articolul 20 – alineatul 5 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Ancheta trebuie definitivată în termen 
de șase luni de la data publicării avizului 
menționat la alineatul (2). Comisia poate, 
în situații excepționale, să extindă această 
perioadă în conformitate cu procedura 
menționată la articolul 27 alineatul (5). 

(5) Ancheta trebuie definitivată în termen 
de șase luni de la data publicării avizului 
menționat la alineatul (2). Comisia poate, 
în situații excepționale, să extindă această 
perioadă în conformitate cu procedura de 
consultare menționată la articolul 27 
alineatul (5). 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/329 

Amendamentul 329 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
în numele Grupului PPE 
Vital Moreira, Bernd Lange, Véronique De Keyser 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0028/2012 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
Politica comercială comună 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propunere de regulament 
Anexa 1 – secțiunea 18 – punctul 5 
Regulamentul (CE) nr. 732/2008 
Articolul 21 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care importurile produselor 
prevăzute în anexa I la tratat cauzează sau 
amenință să cauzeze perturbări grave ale 
piețelor din Uniune, în special în una sau 
mai multe regiuni ultraperiferice, sau ale 
mecanismelor de reglementare ale piețelor 
în cauză, Comisia poate, la cererea unui 
stat membru sau din proprie inițiativă, să 
suspende regimurile preferențiale 
aplicabile produselor menționate, în 
conformitate cu procedura menționată la 
articolul 27 alineatul (6), după 
consultarea comitetului de gestionare 
însărcinat cu organizarea comună a pieței 
în cauză. 

În cazul în care importurile produselor 
prevăzute în anexa I la tratat cauzează sau 
amenință să cauzeze perturbări grave ale 
piețelor din Uniune, în special în una sau 
mai multe regiuni ultraperiferice, sau ale 
mecanismelor de reglementare ale piețelor 
în cauză, Comisia poate, la cererea unui 
stat membru sau din proprie inițiativă, să 
suspende regimurile preferențiale 
aplicabile produselor menționate, în 
conformitate cu procedura de consultare 
menționată la articolul 27 alineatul (5). 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0028/330 

Amendamentul 330 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
în numele Grupului PPE 
Jörg Leichtfried, Bernd Lange, Véronique De Keyser 
în numele Grupului S&D 
 
Raport A7-0028/2012 
Godelieve Quisthoudt-Rowohl 
Politica comercială comună 
COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD) 

Propunere de regulament 
Anexa 1 – secțiunea 18 – punctul 7a (nou) 
Regulamentul (CE) nr. 732/2008 
Articolul 27a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 7a. Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 27a 

 
(1) Competența de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condițiile 
prevăzute în prezentul articol. 

 
(2) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 10 alineatul (2), articolul 11 
alineatele (7) și (8), articolul 16 alineatul 
(3), articolul 19 alineatele (4) și (5) și la 
articolul 25 se conferă Comisiei pe o 
perioadă de cinci ani. Comisia prezintă un 
raport privind delegarea de competențe 
cel târziu cu nouă luni înainte de 
încheierea perioadei de cinci ani. 
Delegarea de competențe se prelungește 
tacit cu perioade de timp identice, cu 
excepția cazului în care Parlamentul 
European sau Consiliul se opun 
prelungirii respective cel târziu cu trei 
luni înainte de încheierea fiecărei 
perioade. 

 
(3) Delegarea de competențe menționată 
la articolul 10 alineatul (2), articolul 11 
alineatele (7) și (8), articolul 16 alineatul 
(3), articolul 19 alineatele (4) și (5) și 
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articolul 25 poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
de competențe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menționată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare. 

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

 
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolului 10 alineatul (2), al articolului 
11 alineatele (7) și (8), al articolului 16 
alineatul (3), al articolului 19 alineatele 
(4) și (5) și al articolului 25 intră în 
vigoare numai în cazul în care nici 
Parlamentul European și nici Consiliul 
nu au formulat obiecțiuni în termen de 
două luni de la notificarea acestuia către 
Parlamentul European și Consiliu, sau în 
cazul în care, înaintea expirării 
termenului respectiv, Parlamentul 
European și Consiliul au informat 
Comisia că nu vor formula obiecțiuni. 
Respectivul termen se prelungește cu 
patru luni la inițiativa Parlamentului 
European sau a Consiliului.” 

Or. en 

 
 


