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_____________________________________________________________ 

 

Amendamentul 1 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) În vederea asigurării unor condiții 
uniforme pentru punerea în aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 471/2009, ar 
trebui să fie conferite Comisiei 
competențe de executare care să îi 
permită să adopte măsuri referitoare la 
codurile care urmează să fie utilizate 
pentru datele menționate la articolul 5 
alineatul (1) din respectivul regulament și 
măsuri referitoare la coroborarea datelor 
privind caracteristicile întreprinderilor cu 
datele înregistrate în conformitate cu 
același articol. Respectivele competențe ar 
trebui exercitate în conformitate cu 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

eliminat 

 

 

Amendamentul 2 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Comitetul pentru statistici privind 
schimbul de mărfuri cu țări terțe 
(Comitetul Extrastat) menționat la 
articolul 11 din Regulamentul (CE) 
nr. 471/2009 oferă consultanță Comisiei 
și asistă Comisia în exercitarea 
competențelor sale de executare. 

eliminat 

 

Amendamentul 3 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) În cadrul strategiei pentru o nouă 
structură a sistemului statistic european 
(denumit în continuare SSE), care vizează 
îmbunătățirea coordonării și a 
parteneriatului în conformitate cu o 
structură piramidală clară în cadrul SSE, 
Comitetul sistemului statistic european 
(denumit în continuare Comitetul SSE), 
instituit prin Regulamentul (CE) 
nr. 223/2009 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 11 martie 2009 
privind statisticile europene9, ar trebui să 
aibă un rol consultativ și să asiste 
Comisia în exercitarea competențelor sale 
de executare. 

eliminat 

__________________  

9 JO L 87, 31.3.2009, p. 164.  

 
 

Amendamentul 4 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Regulamentul (CE) nr. 471/2009 ar 
trebui modificat în vederea înlocuirii 
trimiterii la Comitetul Extrastat cu o 

eliminat 
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trimitere la Comitetul SSE. 

 
 

Amendamentul 5 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 3 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 471/2009 
Articolul 5 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 10a, acte delegate 
referitoare la precizarea suplimentară a 

datelor menționate la alineatul (1). 

(2) Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 10a, acte delegate 
referitoare la adoptarea de norme cu 
privire la precizarea suplimentară a datelor 
menționate la alineatul (1) și la măsurile 
referitoare la codurile care trebuie 
utilizate pentru aceste date. 

Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsuri cu 
privire la codurile care urmează să fie 
utilizate pentru aceste date. 

 

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 11 
alineatul (2). 

 

Justificare 

Considerente constituționale solide de separare a puterilor indică faptul că actele cu caracter 

normativ - și anume de reglementare - ar trebui să aparțină exclusiv organului legislativ și că 

este permisă adoptarea acestora doar de către ramura executivă a guvernului prin delegare de 

către legiuitor, niciodată ca o competență de executare. 

 

 

Amendamentul 6 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 4 – litera a 

Regulamentul (CE) nr. 471/2009 

Articolul 6 – alineatul 2 – paragraful 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Comisia adoptă, prin intermediul unor 
acte de punere în aplicare, măsuri cu 

Comisia este împuternicită să adopte, în 
conformitate cu articolul 10a, acte 
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privire la coroborarea datelor și la 

statisticile care urmează să fie produse. 

delegate privind adoptarea unor norme cu 

privire la coroborarea datelor și la 
statisticile care urmează să fie produse. 

Actele de punere în aplicare respective se 
adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 11 
alineatul (2). 

 

Justificare 

Considerente constituționale solide de separare a puterilor indică faptul că actele cu caracter 

normativ - și anume de reglementare - ar trebui să aparțină exclusiv organului legislativ și că 

este permisă adoptarea acestora doar de către ramura executivă a guvernului prin delegare de 

către legiuitor, niciodată ca o competență de executare. 

 

 

Amendamentul 7 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 6 

Regulamentul (CE) nr. 471/2009 
Articolul 10 a – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Competența de a adopta acte delegate 

menționată la articolul 3 alineatele (2), (3) 
și (4), articolul 4 alineatul (5), articolul 5 

alineatele (2) și (4), articolul 6 alineatul (3) 
și articolul 8 alineatele (1) și (2) se conferă 
Comisiei pe o perioadă nedeterminată 
începând de la data de [Oficiul pentru 
publicații: vă rugăm să introduceți data 
exactă a intrării în vigoare a acestui 
regulament]. 

(3) Competența de a adopta acte delegate 

menționată la articolul 3 alineatele (2), (3) 
și (4), articolul 4 alineatul (5), articolul 5 

alineatele (2) și (4), articolul 6 alineatul (3) 
și articolul 8 alineatele (1) și (2) se conferă 
Comisiei pe o perioadă de cinci ani 
începând de la data de ...*. Comisia 
elaborează un raport privind delegarea de 
competențe, cu cel puțin 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. 

 ____________ 

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

Raportorul consideră că delegarea de competențe trebuie limitată în timp. O astfel de limitare 

permite un mai mare control parlamentar, obligând Comisia să elaboreze un raport privind 

delegarea de competențe, cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei stabilite. Pe de 

altă parte, prelungirea tacită a delegării de competențe cu perioade de timp identice evită 

impunerea unor sarcini excesive legiuitorilor și facilitează punerea în aplicare a politicii 

comerciale comune. Acest lucru reflectă schimbările introduse de cele două acte Omnibus 

privind comerțul, precum și alinierile ulterioare privind procedura comitetelor. 

 

 
 

Amendamentul 8 

Propunere de regulament 

Articolul 1 – punctul 7 
Regulamentul (CE) nr. 471/2009 

Articolul 11 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Articolul 11 se înlocuiește cu 
următorul text: 

7. Articolul 11 se elimină. 

„Articolul 11  

Comitetul  

(1) Comisia este asistată de Comitetul 
sistemului statistic european instituit 
prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului din 11 martie 2009 privind 
statisticile europene.(*) Comitetul 
respectiv este un comitet în sensul 
Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al 
Parlamentului European și al 
Consiliului din 16 februarie 2011 de 
stabilire a normelor și principiilor 
generale privind mecanismele de 
control de către statele membre al 
exercitării competențelor de executare 
de către Comisie (*). 

 

(2) Atunci când se face trimitere la 
prezentul alineat, se aplică 
articolul 5 din Regulamentul (UE) 
nr. 182/2011.” 

 

 

 
 



 

 

 PE529.602/ 6 

 RO 

Amendamentul 9 

Propunere de regulament 

Articolul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezentul regulament intră în vigoare în a 

douăzecea zi de la data publicării în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament intră în vigoare în a 

douăzecea zi de la data publicării în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și se 
consolidează cu regulamentul pe care îl 
modifică în termen de trei luni de la 
intrarea sa în vigoare. 

 
 

 
 


