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Amendamentul  1 

 

Propunere de regulament 
Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Este deosebit de important ca Comisia 
să desfășoare consultări adecvate în etapa 
pregătitoare a adoptării actelor delegate, 
inclusiv la nivel de experți. În momentul 
pregătirii și elaborării actelor delegate, 

Comisia trebuie să garanteze transmiterea 
simultană, promptă și adecvată a 
documentelor relevante către Parlamentul 

European și Consiliu. 

(4) Este deosebit de important ca, în timpul 
lucrărilor pregătitoare pentru adoptarea 
actelor delegate, Comisia să organizeze 
consultări adecvate, inclusiv la nivel de 
experți, pentru a putea dispune de 
informații obiective, exacte, complete și 
actualizate. Atunci când pregătește și 
elaborează acte delegate, Comisia ar 
trebui să asigure o transmitere simultană, 
în timp util și adecvată a documentelor 

relevante către Parlamentul European și 
Consiliu. 

 

Amendamentul 2 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 19 

Regulamentul (CE) nr. 1005/2008 

Articolul 54a – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Delegarea de competențe menționată la 

articolul 6 alineatul (3), articolul 9 alineatul 
(1), articolul 12 alineatele (5) și (6), 
articolul 16 alineatele (1) și (4) și articolul 

17 alineatul (3) se acordă pentru o 
perioadă de timp nedeterminată. 

(2) Competența de a adopta acte delegate 

menționată la articolul 6 alineatul (3), 
articolul 9 alineatul (1), articolul 12 
alineatele (5) și (6), articolul 16 alineatele 
(1) și (4) și articolul 17 alineatul (3) se 
conferă Comisiei pe o perioadă de trei ani 
de la …*. Comisia prezintă un raport 
privind delegarea de competențe cel târziu 
cu nouă luni înainte de încheierea 
perioadei de trei ani. Delegarea de 
competențe se prelungește tacit cu 
perioade de timp identice, cu excepția 
cazului în care Parlamentul European 
sau Consiliul se opune prelungirii 
respective cel târziu cu trei luni înainte de 
încheierea fiecărei perioade. 

 ______________ 

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

Justificare 

Pare a fi mai potrivit să fie limitată durata delegării de competențe și să fie obligată Comisia 
să prezinte rapoarte cu privire la exercitarea acestei delegări în vederea realizării unei 
evaluări și a unei examinări regulate referitoare la folosirea acestei delegări. 
 
 

 
 


