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Proiectul de poziție a Parlamentului European în urma finalizării juridico-lingvistice de 

către serviciile Parlamentului și ale Consiliului se citește după cum urmează: 

REGULAMENTUL (UE) 2015/…  

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI 

din … 

privind importul în cadrul Uniunii al produselor agricole provenite din Turcia (text 

codificat) 
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PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 207 

alineatul (2), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naţionale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European1, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2, 

                                                 
1 Avizul din 10 decembrie 2014(nepublicat încă în Jurnalul Oficial). 
2 Poziția Parlamentului European din ... (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia 

Consiliului din ... 
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întrucât: 

(1) Regulamentul (CE) nr. 779/98 al Consiliului1 a fost modificat în mod substanţial2. 

Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice regulamentul 

menţionat. 

(2) Decizia nr. 1/98 a Consiliului Asociației CE – Turcia3 înființează sistemul de 

preferințe care se aplică importurilor în Uniune a produselor agricole provenite din 

Turcia. 

(3) În cazul produselor pentru care reglementările Uniunii solicită respectarea unui 

anumit preț de import, aplicarea sistemului tarifar preferențial se face sub rezerva 

respectării acestui preț. 

(4) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului 

regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Respectivele 

competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 

al Parlamentului European și al Consiliului4. 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

                                                 
1 Regulamentul (CE) nr. 779/98 al Consiliului din 7 aprilie 1998 privind importul în 

cadrul Comunității al produselor agricole provenite din Turcia, de abrogare a 

Regulamentului (CEE) nr. 4115/86 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

3010/95 (JO L 113, 15.4.1998, p. 1). 
2 A se vedea anexa I. 
3 Decizia nr. 1/98 a Consiliului Asociației CE – Turcia din 25 februarie 1998 privind 

regimul comerțului pentru produsele agricole (JO L 86, 20.3.1998, p. 1). 
4 Regulamentul (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 (JO L 55, 28.2.2011, p. 13). 
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Articolul 1 

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, normele necesare pentru 

aplicarea regimului de import pentru produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind 

Funcționarea Uniunii Europene care sunt originare din Turcia și care sunt importate în Uniune 

conform condițiilor stabilite în Decizia nr. 1/98 a Consiliului de asociere CE-Turcia. 

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare 

menționată la articolul 3 alineatul (2) din prezentul regulament . 

Articolul 2 

(1) În cazul produselor pentru care reglementările Uniunii solicită respectarea unui 

anumit preț de import, aplicarea sistemului tarifar preferențial se face sub rezerva 

respectării acelui preț. 

(2) În cazul produselor piscicole pentru care este stabilit un preț de referință, aplicarea 

sistemului tarifar preferențial se face sub rezerva respectării acelui preț. 
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Articolul 3 

(1) Comisia este asistată de Comitetul de gestionare a organizării comune a piețelor 

agricole, instituit prin articolul 229 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului1. Respectivul comitet este un comitet în 

înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 

(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 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 cel puțin un sfert 

dintre membrii comitetului solicită acest lucru. 

Articolul 4 

Regulamentul (CE) nr. 779/98 se abrogă. 

Trimiterile la regulamentul abrogat se înţeleg ca trimiteri la prezentul regulament şi se citesc 

în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa II. 

                                                 
1 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole 

și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 

1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671). 
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Articolul 5 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în statele 

membre . 

Adoptat la …, 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Preşedintele Preşedintele 
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ANEXA I 

Regulamentul abrogat şi modificarea sa 

Regulamentul (CE) nr. 779/98 al Consiliului 

(JO L 113, 15.4.1998, p. 1) 

 

Regulamentul (UE) nr. 255/2014 al Parlamentului 

European şi al Consiliului 

(JO L 84, 20.3.2014, p. 57) 

Numai articolul 2 
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ANEXA II 

Tabel de Corespondenţă 

Regulamentul (CE) nr. 779/98 Prezentul regulament 

Articolul 1 Articolul 1 

Articolul 2, primul paragraf Articolul 2 alineatul (1) 

Articolul 2, al doilea paragraf Articolul 2 alineatul (2) 

Articolul 2a Articolul 3 

Articolul 3 – 

Articolul 4 – 

– Articolul 4 

Articolul 5 Articolul 5 

– Anexa I 

–_ Anexa II 

 

 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 


