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Propunere de regulament
–

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

REGULAMENTUL (UE) ▌ 2019/…

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din ...

de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 33, 

articolul 43 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1), articolul 62, ▌, articolul 91, articolul 100 

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul 
eliminat este marcat prin simbolul ▌.
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alineatul (2), articolul 114, articolul 153 alineatul (2) litera (b), articolul 168 alineatul (4) 

▌litera (b), articolul 172, articolul 192 alineatul (1), articolul 207 alineatul (2), articolul 214 

alineatul (3) și articolul 338 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor2,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară3,

1 JO C 288, 31.8.2017, p. 29.
2 JO C 164, 8.5.2018, p. 82.
3 Poziția Parlamentului European din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia 

Consiliului din …
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întrucât:

(1) Tratatul de la Lisabona a modificat cadrul juridic referitor la competențele 

conferite Comisiei de către legiuitor, introducând o distincție între competențele 

delegate Comisiei de a adopta acte fără caracter legislativ și cu domeniu de aplicare 

general pentru a completa sau modifica anumite elemente neesențiale ale unui act 

legislativ (acte delegate) și competențele conferite Comisiei de a adopta acte pentru a 

asigura condiții uniforme de punere în aplicare a actelor obligatorii din punct de 

vedere juridic ale Uniunii (acte de punere în aplicare).

(2) Actele legislative adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la 

Lisabona conferă Comisiei competența de a adopta măsuri în cadrul procedurii de 

reglementare cu control stabilite la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE a 

Consiliului4.

(3) Propunerile anterioare privind alinierea legislației referitoare la procedura de 

reglementare cu control la cadrul juridic introdus de Tratatul de la Lisabona ▌au fost 

retrase5 din cauza stagnării negocierilor interinstituționale.

4 Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind 
exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).

5 ▌JO C 80, 7.2.2015, p. 17.
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(4) Parlamentul European, Consiliul și Comisia au convenit ulterior asupra unui nou 

cadru pentru actele delegate în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind 

o mai bună legiferare6, și au recunoscut necesitatea de a alinia întreaga legislație 

existentă la cadrul juridic introdus de Tratatul de la Lisabona. În special, cele trei 

instituții au convenit asupra necesității de a acorda o prioritate deosebită alinierii 

rapide a tuturor actelor de bază care se referă în continuare la procedura de 

reglementare cu control. Comisia și-a luat angajamentul de a elabora o propunere 

privind această aliniere până la sfârșitul anului 2016.

(5) Majoritatea delegărilor de competențe din actele de bază care prevăd utilizarea 

procedurii de reglementare cu control îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 290 

alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și ar trebui 

adaptate la această dispoziție.

(6) Alte delegări de competențe din actele de bază care prevăd utilizarea procedurii de 

reglementare cu control îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 291 alineatul (2) 

din TFUE și ar trebui adaptate la această dispoziție.

6 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
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(7) Atunci când Comisei i se conferă competențe de executare, respectivele competențe 

ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al 

Parlamentului European și al Consiliului7.

(8) Într-un număr limitat de acte de bază care prevăd în prezent utilizarea procedurii de 

reglementare cu control, împuternicirile corespunzătoare nu mai sunt necesare și, 

prin urmare, ar trebui eliminate.

(9) Punctul 31 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare prevede că delegările de competență pot fi corelate dacă Comisia oferă 

justificări obiective bazate pe o legătură de fond între două sau mai multe delegări 

de competență cuprinse într-un singur act legislativ și cu excepția cazului în care 

actul legislativ conține dispoziții contrare. Consultările din timpul pregătirii actelor 

delegate au de asemenea rolul de a evidenția delegările de competență despre care 

se consideră că au o legătură de fond. În aceste cazuri, toate obiecțiile formulate 

de Parlamentul European sau de Consiliu vor indica în mod clar delegarea de 

competență la care se referă în mod specific. În cazul unui număr limitat de acte 

de bază enumerate în anexa la prezentul regulament, în actul de bază a fost 

introdusă o dispoziție clară referitoare la adoptarea de acte delegate separate 

pentru diferite competențe delegate.

7 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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(10) Prezentul regulament nu ar trebui să afecteze procedurile în curs în cadrul cărora un 

comitet a emis deja un aviz în conformitate cu articolul 5a din Decizia 1999/468/CE 

înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(11) Având în vedere faptul că adaptările și modificările care trebuie efectuate vizează 

numai proceduri de la nivelul Uniunii, nu este necesară transpunerea acestora de 

către statele membre în cazul directivelor.

(12) Prin urmare, actele în cauză ar trebui modificate în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:



AM\1182554RO.docx 7/346 PE637.696v01-00

RO Unită în diversitate RO

Articolul 1

Actele enumerate în anexă se modifică astfel cum se prevede în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament nu afectează procedurile în curs în cadrul cărora un comitet a emis deja 

un aviz în conformitate cu articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 

statele membre.

Adoptat la,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

______________
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ANEXĂ

▌

I. REȚELE DE COMUNICAȚII, CONȚINUT ȘI TEHNOLOGIE

▌

1. Regulamentul (CE) nr. 733/2002 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 22 aprilie 2002 privind punerea în aplicare a domeniului de nivel 1 „.eu”8

8 JO L 113, 30.4.2002, p. 1.
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În vederea stabilirii condițiilor de punere în aplicare a codului de țară al domeniului 

de nivel 1 „.eu” (ccTLD) stabilit prin Regulamentul (CE) nr. 733/2002, competența 

de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată 

Comisiei pentru a completa regulamentul respectiv cu criteriile și procedura de 

desemnare a registrului, precum și cu normele de politică publică referitoare la 

punerea în aplicare și funcțiile domeniului de nivel 1 „.eu” și cu principiile de 

politică publică privind înregistrarea. Este deosebit de important ca, în cursul 

lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu 

principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai 

bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor 

delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același 

timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic 

la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 

delegate.
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Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 733/2002 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1) primul paragraf, litera (a) se înlocuiește cu 

următorul text:

„(a) adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 5a pentru completarea 

prezentului regulament prin stabilirea criteriilor și a procedurilor de 

desemnare a registrului.

În cazul stabilirii criteriilor și procedurilor pentru desemnarea registrului, 

atunci când este necesar din motive imperioase de urgență, actelor 

delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura 

prevăzută la articolul 5b;”.
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2. Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„După consultarea registrului, Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 5a pentru completarea prezentului 

regulament prin stabilirea normelor de politică publică privind punerea 

în aplicare și funcționarea TLD-ului „.eu” și prin stabilirea principiilor de 

politică publică privind înregistrarea.”;

(b) la alineatul (2), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul în care, în termen de 30 de zile de la publicare, un stat membru 

sau Comisia ridică obiecții cu privire la un nume inclus într-o listă 

notificată, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în 

conformitate cu articolul 5a pentru a remedia situația prin completarea 

prezentului regulament.”
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3. Se introduc următoarele articole ▌:

„Articolul 5a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 

alineatul (1) și la articolul 5 alineatele (1) și (2) se conferă Comisiei pe o 

perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului 

regulament de modificare]. 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 opune prelungirii respective cu cel puțin trei 

luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (1) și la 

articolul 5 alineatele (1) și (2) poate fi revocată oricând de 

Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 

delegării de competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.



AM\1182554RO.docx 14/346 PE637.696v01-00

RO Unită în diversitate RO

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (1) și al 

articolului 5 alineatele (1) și (2) intră în vigoare numai în cazul în care 

nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la 

inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 5b

Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a 

recurs la procedura de urgență.
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(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu 

privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la 

articolul 5a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul 

imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a 

formula obiecții.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”

4. La articolul 6, alineatele (3) și (4) se elimină.

2. Decizia nr. 626/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 2008 

privind selectarea și autorizarea sistemelor care furnizează servicii mobile de 

comunicații prin satelit (MSS)9

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Deciziei 

nr. 626/2008/CE, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce 

privește modalitățile adecvate de aplicare coordonată a normelor privind aplicarea. 

Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 182/2011.

9 JO L 172, 2.7.2008, p. 15.
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Prin urmare, Decizia nr. 626/2008/CE se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia poate adopta, prin acte de punere în aplicare, măsuri care 

definesc orice modalități adecvate de aplicare coordonată a normelor 

privind aplicarea menționate la alineatul (2) din prezentul articol, inclusiv 

a normelor privind suspendarea sau retragerea coordonată a autorizațiilor 

în cazul nerespectării condițiilor comune prevăzute la articolul 7 

alineatul (2). Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura menționată la articolul 10 alineatul (3).”

2. La articolul 10, alineatul (4) se elimină.
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II. AJUTOR UMANITAR ȘI PROTECȚIE CIVILĂ

Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul 

umanitar10

De la adoptarea sa în 1996, Comisia nu a trebuit să adopte nicio măsură în 

conformitate cu procedura de reglementare cu control pentru a modifica elemente 

neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1257/96. Nu pare să existe o necesitate 

previzibilă de a face acest lucru în viitor. Posibilitatea de a adopta măsuri de punere 

în aplicare în conformitate cu procedura de reglementare cu control ar trebui, așadar, 

eliminată din Regulamentul (CE) nr. 1257/96, fără a mai fi nevoie să i se delege 

competențe Comisiei ▌.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1257/96 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 15, alineatul (1) se elimină.

2. La articolul 17, alineatul (4) se elimină.

10 JO L 163, 2.7.2008, p. 1.
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III. OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ, AFACERI SOCIALE ȘI INCLUZIUNE

▌

1. Directiva 89/654/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime 

de securitate și sănătate la locul de muncă [prima directivă specială în sensul 

articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]11

11 JO L 393, 30.12.1989, p. 1.
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În vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării proiectării, 

fabricării sau construirii unor părți ale locurilor de muncă, a progreselor tehnice, a 

evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor 

referitoare la locurile de muncă, competența de a adopta acte în conformitate cu 

articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a efectua modificări de 

ordin strict tehnic ale anexelor la Directiva 89/654/CEE. Este deosebit de important 

ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, 

inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor 

instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
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În conformitate cu Decizia Consiliului din 22 iulie 200312, Comisia este asistată de 

Comitetul consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă în pregătirea, 

punerea în aplicare și evaluarea activităților în domeniul securității și sănătății la 

locul de muncă.

Prin urmare, Directiva 89/654/CEE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Modificări ale anexelor

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 9a în ceea ce privește  modificări de ordin strict tehnic ale anexelor, 

în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării 

proiectării, fabricării sau construirii unor părți ale locurilor de muncă, precum 

și a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor 

internaționale și a cunoștințelor referitoare la locurile de muncă.

12 Decizia Consiliului din 22 iulie 2003 de constituire a Comitetului consultativ pentru 
securitate și sănătate la locul de muncă (JO C 218, 13.9.2003, p. 1).
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În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică riscuri 

iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale lucrătorilor 

și ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de urgență este 

necesară ▌luarea de măsuri într-un interval de timp foarte scurt, actelor 

delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută 

la articolul 9b.”;

2. Se introduc următoarele articole ▌:

„Articolul 9a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 9 se conferă 

Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 9 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
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Articolul 9b

Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a 

recurs la procedura de urgență.

(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu 

privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la 

articolul 9a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul 

imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a 

formula obiecții.

__________________________
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2. Directiva 89/656/CEE a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime 

de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor 

individuale de protecție la locul de muncă [a treia directivă specială în sensul 

articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]13

În vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării, a progreselor 

tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor 

din domeniul echipamentului individual de protecție, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a 

introduce modificări de ordin strict tehnic ale anexelor la Directiva 89/656/CEE. 

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele 

consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În 

special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

13 JO L 393, 30.12.1989, p. 18.
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În conformitate cu Decizia din 22 iulie 2003, Comisia este asistată de Comitetul 

consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă în pregătirea, punerea 

în aplicare și evaluarea activităților în domeniul securității și sănătății la locul de 

muncă.

Prin urmare, Directiva 89/656/CEE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Modificări ale anexelor

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 9a în ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic ale anexelor, ▌ 

în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării cu 

privire la echipamentul individual de protecție, precum și a progreselor tehnice, 

a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor 

din domeniul echipamentului individual de protecție.
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În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică riscuri 

iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale lucrătorilor și 

ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de urgență ▌este 

necesară luarea de măsuri într-un interval de timp foarte scurt, actelor 

delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută 

la articolul 9b.”;

2. Se introduc următoarele articole ▌:

„Articolul 9a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 9 se conferă 

Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 9 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.



AM\1182554RO.docx 30/346 PE637.696v01-00

RO Unită în diversitate RO

Articolul 9b

Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a 

recurs la procedura de urgență.

(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu 

privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la 

articolul 9a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul 

imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a 

formula obiecții.

__________________
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3. Directiva 90/269/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind cerințele minime de 

securitate și sănătate pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă 

riscuri pentru lucrători și, în special, de producere a unor afecțiuni dorso-lombare [a 

patra directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din 

Directiva 89/391/CEE]14

14 JO L 156, 21.6.1990, p. 9.
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În vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau 

specificațiilor internaționale și a cunoștințelor din domeniul manipulării manuale a 

încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special riscuri de producere a 

unor afecțiuni dorso-lombare, competența de a adopta acte în conformitate cu 

articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a introduce modificări de 

ordin strict tehnic ale anexelor la Directiva 90/269/CEE ▌. Este deosebit de 

important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări 

adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor 

instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
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În conformitate cu Decizia din 22 iulie 2003, Comisia este asistată de Comitetul 

consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă în pregătirea, punerea 

în aplicare și evaluarea activităților în domeniul securității și sănătății la locul de 

muncă.

Prin urmare, Directiva 90/269/CEE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Modificări ale anexelor

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 8a în ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic ale anexelor, în 

vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor 

sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor din domeniul manipulării 

manuale a încărcăturilor.
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În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică riscuri 

iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale lucrătorilor și 

ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de urgență ▌este 

necesară luarea de măsuri într-un interval de timp foarte scurt, actelor 

delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută 

la articolul 8b.”;

2. Se introduc următoarele articole:

„Articolul 8a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 se conferă 

Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 8 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
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Articolul 8b

Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a 

recurs la procedura de urgență.

(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu 

privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la 

articolul 8a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul 

imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a 

formula obiecții.

____________________
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4. Directiva 90/270/CEE a Consiliului din 29 mai 1990 privind condițiile minime de 

securitate și sănătate pentru lucrul la monitor [a cincea directivă individuală în sensul 

articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]15

În vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau 

specificațiilor internaționale și a cunoștințelor din domeniul monitoarelor, 

competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui 

delegată Comisiei pentru a introduce modificări de ordin strict tehnic ale ▌ anexei 

la Directiva 90/270/CEE ▌. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, 

și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În 

special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

15 JO L 156, 21.6.1990, p. 14.
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În conformitate cu Decizia din 22 iulie 2003, Comisia este asistată de Comitetul 

consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă în pregătirea, punerea 

în aplicare și evaluarea activităților în domeniul securității și sănătății la locul de 

muncă.

Prin urmare, Directiva 90/270/CEE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Modificări ale anexei

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 10a în ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic ale anexei, ▌ 

în vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției 

reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor din domeniul 

monitoarelor.
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În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică riscuri 

iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale lucrătorilor și 

ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de urgență ▌este 

necesară luarea de măsuri într-un interval de timp foarte scurt, actelor 

delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută 

la articolul 10b.”;

2. Se introduc următoarele articole ▌:

„Articolul 10a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 10 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
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Articolul 10b

Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a 

recurs la procedura de urgență.

(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu 

privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la 

articolul 10a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul 

imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a 

formula obiecții.

_________________
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5. Directiva 92/29/CEE a Consiliului din 31 martie 1992 privind cerințele minime de 

securitate și sănătate pentru promovarea unei mai bune asistențe medicale la bordul 

navelor16

În vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau 

specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri legate de asistența medicală la 

bordul navelor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din 

TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a introduce modificări de ordin strict 

tehnic ale anexelor la Directiva 92/29/CEE ▌. Este deosebit de important ca, în 

cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, 

inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor 

instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

16 JO L 113, 30.4.1992, p. 19.
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În conformitate cu Decizia din 22 iulie 2003, Comisia este asistată de Comitetul 

consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă în pregătirea, punerea 

în aplicare și evaluarea activităților în domeniul securității și sănătății la locul de 

muncă.

Prin urmare, Directiva 92/29/CEE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Modificări ale anexelor

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 8a în ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic ale anexelor, 

▌ în vederea luării în considerare a progreselor tehnice sau a evoluției 

reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri legate 

de asistența medicală la bordul navelor.
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În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică 

riscuri iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale 

lucrătorilor și ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de 

urgență ▌este necesară luarea de măsuri într-un interval de timp foarte scurt, 

actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura 

prevăzută la articolul 8b.”;

2. Se introduc următoarele articole ▌:

„Articolul 8a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.



AM\1182554RO.docx 47/346 PE637.696v01-00

RO Unită în diversitate RO

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 se conferă 

Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 8 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
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Articolul 8b

Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a 

recurs la procedura de urgență.

(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu 

privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la 

articolul 8a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul 

imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a 

formula obiecții.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”
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6. Directiva 92/57/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime de 

securitate și sănătate care se aplică pe șantierele temporare sau mobile [a opta 

directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]17

În vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării, a progreselor 

tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor 

din domeniul șantierelor temporare sau mobile, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a 

introduce modificări de ordin strict tehnic ale anexei IV la Directiva 92/57/CEE ▌. 

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele 

consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În 

special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

17 JO L 245, 26.8.1992, p. 6.
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În conformitate cu Decizia din 22 iulie 2003, Comisia este asistată de Comitetul 

consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă în pregătirea, punerea 

în aplicare și evaluarea activităților în domeniul securității și sănătății la locul de 

muncă.

Prin urmare, Directiva 92/57/CEE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

Modificări ale anexei IV

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 13a în ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic ale anexei IV, 

▌ în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării cu 

privire la șantierele temporare sau mobile, precum și a progreselor tehnice, a 

evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor în 

domeniul șantierelor temporare sau mobile.
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În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică riscuri 

iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale lucrătorilor și 

ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de urgență ▌este 

necesară luarea de măsuri într-un interval de timp foarte scurt, actelor 

delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută 

la articolul 13b.”;

2. Se introduc următoarele articole ▌:

„Articolul 13a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 13 se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 13 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
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Articolul 13b

Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a 

recurs la procedura de urgență.

(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții la un act 

delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 13a 

alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat ce 

Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a formula 

obiecții.

___________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”
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7. Directiva 92/58/CEE a Consiliului din 24 iunie 1992 privind cerințele minime pentru 

semnalizarea de securitate și sănătate la locul de muncă [a noua directivă specială în 

sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]18

În vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării, a progreselor 

tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a cunoștințelor 

din domeniul semnalizării de securitate și de protecție a sănătății la locul de muncă, 

competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui 

delegată Comisiei pentru a introduce modificări de ordin strict tehnic ale anexelor 

la Directiva 92/58/CEE ▌ Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, 

și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În 

special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

18 JO L 245, 26.8.1992, p. 23.
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În conformitate cu Decizia din 22 iulie 2003, Comisia este asistată de Comitetul 

consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă în pregătirea, punerea 

în aplicare și evaluarea activităților în domeniul securității și sănătății la locul de 

muncă.

Prin urmare, Directiva 92/58/CEE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Modificări ale anexelor

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 9a în ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic ale anexelor, ▌ 

în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării 

referitoare la proiectarea și fabricarea mijloacelor și/sau a dispozitivelor de 

semnalizare de securitate și de protecție a sănătății la locul de muncă, precum 

și a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau specificațiilor 

internaționale și a cunoștințelor din domeniul semnalizării de securitate și/sau 

de protecție a sănătății la locul de muncă.
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În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică riscuri 

iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale lucrătorilor și 

ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de urgență ▌este 

necesară luarea de măsuri într-un interval de timp foarte scurt, actelor 

delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută 

la articolul 9b.”;

2. Se introduc următoarele articole ▌:

„Articolul 9a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 9 se conferă 

Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 9 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
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Articolul 9b

Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a 

recurs la procedura de urgență.

(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu 

privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la 

articolul 9a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul 

imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a 

formula obiecții.

_______________
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8. Directiva 94/33/CE a Consiliului din 22 iunie 1994 privind protecția tinerilor la locul 

de muncă19

În vederea asigurării unei protecții adecvate a tinerilor la locul de muncă și în 

vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau 

specificațiilor internaționale și a evoluției cunoștințelor, competența de a adopta acte 

în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a 

introduce modificări de ordin strict tehnic ale anexei la Directiva 94/33/CE ▌. Este 

deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul 

primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții 

acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

19 JO L 216, 20.8.1994, p. 12.
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În conformitate cu Decizia din 22 iulie 2003, Comisia este asistată de Comitetul 

consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă în pregătirea, punerea 

în aplicare și evaluarea activităților în domeniul securității și sănătății la locul de 

muncă.

Prin urmare, Directiva 94/33/CE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 15 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 15

Modificări ale anexei

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 15a în ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic ale anexei, ▌ 

având în vedere progresele tehnice, evoluția reglementărilor sau specificațiilor 

internaționale și evoluția cunoștințelor în domeniul protecției tinerilor la locul 

de muncă.”
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2. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 15a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 15 se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin 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 specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) 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 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”

9. Directiva 98/24/CE a Consiliului din 7 aprilie 1998 privind protecția sănătății și 

securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența agenților chimici la 

locul de muncă [a paisprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) 

din Directiva 89/391/CEE]20

20 JO L 131, 5.5.1998, p. 11.
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În vederea asigurării unei protecții adecvate a lucrătorilor împotriva riscurilor la 

adresa sănătății și a securității și în vederea luării în considerare a armonizării tehnice 

și a standardizării, a progreselor tehnice, a evoluției standardelor sau specificațiilor 

internaționale și a noilor descoperiri cu privire la agenții chimici, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei 

pentru a introduce modificări de ordin strict tehnic ale anexelor la 

Directiva 98/24/CE ▌ și pentru a completa directiva respectivă prin stabilirea sau 

revizuirea valorilor limită orientative de expunere profesională. Este deosebit de 

important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări 

adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor 

instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
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Prin urmare, Directiva 98/24/CE se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 12a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea sau 

revizuirea valorilor limită orientative de expunere profesională menționate la 

primul paragraf din prezentul alineat, ținând seama de tehnicile de măsurare 

disponibile.

Statele membre informează cu regularitate organizațiile lucrătorilor și ale 

angajatorilor cu privire la valorile limită orientative de expunere profesională 

stabilite la nivelul Uniunii.

În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică riscuri 

iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale lucrătorilor și 

ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de urgență ▌este 

necesară luarea de măsuri într-un interval de timp foarte scurt, actelor 

delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută 

la articolul 12b.”;
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2. La articolul 12, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 12a în ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic ale 

anexelor, ▌ în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a 

standardizării cu privire la agenții chimici, precum și a progreselor 

tehnice, a evoluției standardelor sau specificațiilor internaționale și a 

noilor descoperiri cu privire la agenții chimici.

În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică 

riscuri iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale 

lucrătorilor și ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de 

urgență ▌este necesară luarea de măsuri într-un interval de timp foarte 

scurt, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică 

procedura prevăzută la articolul 12b.”;
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3. Se introduc următoarele articole ▌:

„Articolul 12a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 

alineatul (2) și la articolul 12 alineatul (1) se conferă Comisiei pe o 

perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului 

regulament de modificare]. 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 opune prelungirii respective cu cel puțin trei 

luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (2) și la 

articolul 12 alineatul (1) poate fi revocată oricând de Parlamentul 

European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de 

competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (2) și al 

articolului 12 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici 

Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la 

inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 12b

Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a 

recurs la procedura de urgență.
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(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu 

privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la 

articolul 12a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul 

imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a 

formula obiecții.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”

▌

10. Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 

privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor 

la riscurile generate de agenți fizici (vibrații) [a șaisprezecea directivă specială în 

sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]21

21 JO L 177, 6.7.2002, p. 13.
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În vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării în ceea ce 

privește proiectarea, construirea, fabricarea sau realizarea echipamentelor de lucru și 

a locurilor de muncă, a progreselor tehnice, a evoluției standardelor sau 

specificațiilor europene armonizate și a noilor descoperiri privind vibrațiile 

mecanice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar 

trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic  ale 

anexei la Directiva 2002/44/CE ▌. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor 

sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile 

stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor 

delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același 

timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic 

la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 

delegate.
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În conformitate cu Decizia din 22 iulie 2003, Comisia este asistată de Comitetul 

consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă în pregătirea, punerea 

în aplicare și evaluarea activităților în domeniul securității și sănătății la locul de 

muncă.

Prin urmare, Directiva 2002/44/CE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Modificări ale anexei

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate , în conformitate cu 

articolul 11a în ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic ale anexei, ▌ 

în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării în ceea 

ce privește proiectarea, construirea, fabricarea sau realizarea echipamentelor de 

lucru și a locurilor de muncă, precum și a progreselor tehnice, a evoluției 

standardelor sau specificațiilor europene armonizate și a noilor descoperiri 

privind vibrațiile mecanice.
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În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică riscuri 

iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale lucrătorilor și 

ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de urgență ▌este 

necesară luarea de măsuri într-un interval de timp foarte scurt, actelor 

delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută 

la articolul 11b.”;

2. Se introduc următoarele articole ▌:

„Articolul 11a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 11 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
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Articolul 11b

Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a 

recurs la procedura de urgență.

(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu 

privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la 

articolul 11a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul 

imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a 

formula obiecții.

________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”

3. Articolul 12 se elimină.
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11. Directiva 2003/10/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 februarie 2003 

privind cerințele minime de securitate și sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor 

la riscuri generate de agenți fizici (zgomot) [a șaptesprezecea directivă specială în 

sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]22

22 JO L 42, 15.2.2003, p. 38.
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În vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării în ceea ce 

privește proiectarea, construirea, fabricarea sau realizarea echipamentelor de lucru și 

a locurilor de muncă, a progreselor tehnice, a evoluției standardelor sau 

specificațiilor europene armonizate și a noilor descoperiri privind zgomotul, 

competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui 

delegată Comisiei în ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic ale 

Directivei 2003/10/CE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, 

și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În 

special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
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În conformitate cu Decizia din 22 iulie 2003, Comisia este asistată de Comitetul 

consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă în pregătirea, punerea 

în aplicare și evaluarea activităților în domeniul securității și sănătății la locul de 

muncă.

Prin urmare, Directiva 2003/10/CE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Modificări ale directivei

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 12a în ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic ale prezentei 

directive, în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a 

standardizării în ceea ce privește proiectarea, construirea, fabricarea sau 

realizarea echipamentelor de lucru și a locurilor de muncă, precum și a 

progreselor tehnice, a evoluției standardelor sau specificațiilor europene 

armonizate și a noilor descoperiri privind zgomotul.
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În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică riscuri 

iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale lucrătorilor și 

ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de urgență ▌este 

necesară luarea de măsuri într-un interval de timp foarte scurt, actelor 

delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută 

la articolul 12b.”;

2. Se introduc următoarele articole:

„Articolul 12a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 12 se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 12 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 12 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
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Articolul 12b

Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a 

recurs la procedura de urgență.

(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu 

privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la 

articolul 12a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul 

imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a 

formula obiecții.

__________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”

3. Articolul 13 se elimină.
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12. Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 

privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenți 

cancerigeni sau mutageni la locul de muncă [a șasea directivă specială în sensul 

articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE a Consiliului]23

23 JO L 158, 30.4.2004, p. 50.
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În vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau 

specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri în domeniul agenților cancerigeni 

sau mutageni, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din 

TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește modificări de ordin strict 

tehnic ale anexei II la Directiva 2004/37/CE ▌. Este deosebit de important ca, în 

cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, 

inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor 

instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
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În conformitate cu Decizia din 22 iulie 2003, Comisia este asistată de Comitetul 

consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă în pregătirea, punerea 

în aplicare și evaluarea activităților în domeniul securității și sănătății la locul de 

muncă.

Prin urmare, Directiva 2004/37/CE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 17 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 17

Modificări ale anexei II

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 17a în ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic ale anexei II, 

▌ în vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției 

reglementărilor sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri în 

domeniul agenților cancerigeni sau mutageni.

În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică riscuri 

iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale lucrătorilor și 

ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de urgență ▌este 

necesară luarea de măsuri într-un interval de timp foarte scurt, actelor 

delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută 

la articolul 17b.”;



AM\1182554RO.docx 90/346 PE637.696v01-00

RO Unită în diversitate RO

2. Se introduc următoarele articole ▌:

„Articolul 17a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 17 se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 17 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 17 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 17b

Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a 

recurs la procedura de urgență.
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(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu 

privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la 

articolul 17a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul 

imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a 

formula obiecții.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”

13. Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 

privind cerințele minime de securitate și de sănătate referitoare la expunerea 

lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (radiații optice artificiale) 

[a nouăsprezecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din 

Directiva 89/391/CEE]24

24 JO L 114, 27.4.2006, p. 38.
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În vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării referitoare la 

proiectarea, construirea, fabricarea sau realizarea echipamentelor de lucru și a 

locurilor de muncă, precum și a progreselor tehnice, a evoluției standardelor 

europene armonizate sau specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri 

științifice despre expunerea la radiații optice la locul de muncă, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în 

ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic ale anexelor la 

Directiva 2006/25/CE ▌. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, 

și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În 

special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
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În conformitate cu Decizia din 22 iulie 2003, Comisia este asistată de Comitetul 

consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă în pregătirea, punerea 

în aplicare și evaluarea activităților în domeniul securității și sănătății la locul de 

muncă.

Prin urmare, Directiva 2006/25/CE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10 

Modificări ale anexelor

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 10a în ceea ce privește modificări de ordin strict tehnic ale anexelor, 

▌ în vederea luării în considerare a armonizării tehnice și a standardizării 

referitoare la proiectarea, construirea, fabricarea sau realizarea echipamentelor 

de lucru sau a locurilor de muncă, precum și a progreselor tehnice, a evoluției 

standardelor europene armonizate sau specificațiilor internaționale și a noilor 

descoperiri științifice despre expunerea la radiații optice la locul de muncă. 

Aceste modificări nu pot conduce la o modificare a valorilor-limită de 

expunere care figurează în anexe.
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În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică riscuri 

iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale lucrătorilor și 

ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de urgență ▌este 

necesară luarea de măsuri într-un interval de timp foarte scurt, actelor 

delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută 

la articolul 10b.”

2. Se introduc următoarele articole ▌:

„Articolul 10a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 10 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 10b

Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a 

recurs la procedura de urgență.
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(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu 

privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la 

articolul 10a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul 

imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a 

formula obiecții. ▌

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”

3. Articolul 11 se elimină.

▌

14. Directiva 2009/148/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

30 noiembrie 2009 privind protecția lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 

expunerea la azbest la locul de muncă25

25 JO L 330, 16.12.2009, p. 28.
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În vederea luării în considerare a progreselor tehnice, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a 

modifica anexa I la Directiva 2009/148/CE ▌. Este deosebit de important ca, în 

cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, 

inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor 

instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În conformitate cu Decizia din 22 iulie 2003, Comisia este asistată de Comitetul 

consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă în pregătirea, punerea 

în aplicare și evaluarea activităților în domeniul securității și sănătății la locul de 

muncă.
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Prin urmare, Directiva 2009/148/CE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 se elimină;

2. La articolul 18, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Trebuie să se asigure evaluarea stării de sănătate a fiecărui lucrător 

înainte de expunerea la praful provenit din azbest sau din materialele care 

conțin azbest la locul de muncă.

Această evaluare trebuie să includă un examen specific al plămânilor. 

Anexa I oferă recomandări practice pe care statele membre le pot 

consulta pentru supravegherea clinică a lucrătorilor. Comisia este 

împuternicită să adopte, acte delegate în conformitate cu articolul 18a în 

ceea ce privește modificarea anexei I, ▌ în vederea adaptării sale la 

progresele tehnice.
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În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care implică 

riscuri iminente, directe și grave pentru sănătatea și siguranța fizice ale 

lucrătorilor și ale altor persoane, atunci când din motive imperioase de 

urgență ▌este necesară luarea de măsuri într-un interval de timp foarte 

scurt, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică 

procedura prevăzută la articolul 18b.

O nouă evaluare trebuie asigurată cel puțin o dată la fiecare trei ani, pe 

întreaga durată a expunerii.

Se întocmesc fișe medicale individuale, în conformitate cu legile și 

practicile naționale, pentru fiecare lucrător menționat la primul 

paragraf.”;
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3. Se introduc următoarele articole ▌:

„Articolul 18a

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 18 

alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... 

[data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. 

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 opune 

prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea 

fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 18 alineatul (2) poate fi 

revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 18 alineatul (2) intră în 

vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici 

Consiliul nu au formulat obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se 

prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a 

Consiliului.

Articolul 18b

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a 

recurs la procedura de urgență.
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(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu 

privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la 

articolul 18a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul 

imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a 

formula obiecții.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”

IV. ENERGIE

▌

Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

25 noiembrie 2009 privind etichetarea pneurilor în ceea ce privește eficiența 

consumului de combustibil și alți parametri esențiali26

26 JO L 342, 14.8.2009, p. 46.
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În vederea efectuării adaptărilor tehnice necesare la Regulamentul (CE) 

nr. 1222/2009, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din 

TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la regulamentul 

respectiv în vederea adaptării lor la progresele tehnice. Este deosebit de important ca, 

în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, 

inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor 

instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
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Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1222/2009 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Modificări și adaptări la progresul tehnic

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 12a în ceea ce privește modificarea prezentului regulament cu privire 

la următoarele aspecte:

(a) introducerea unor cerințe de informare referitoare la clasificarea 

pneurilor C2 și C3 în funcție de aderența pe teren umed, cu condiția 

disponibilității unor metode armonizate de testare;

(b) adaptarea, dacă este cazul, a clasificării aderenței în funcție de 

caracteristicile tehnice specifice ale pneurilor proiectate în principal 

pentru a obține performanțe mai bune în condiții de gheață și/sau de 

zăpadă decât cele ale unui pneu normal, din punct de vedere al capacității 

acestora de inițiere, de menținere sau de stopare a mișcării vehiculului;

(c) adaptarea anexelor I-V la progresul tehnic.”;
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2. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 12a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 11 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.



AM\1182554RO.docx 111/346 PE637.696v01-00

RO Unită în diversitate RO

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

_______________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”

3. Articolul 13 se elimină.
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V. MEDIU

▌

1. Directiva 94/63/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 decembrie 1994 

privind controlul emisiilor de compuși organici volatili (COV) rezultați din 

depozitarea carburanților și din distribuția acestora de la terminale la stațiile de 

distribuție a carburanților27

În vederea asigurării faptului că specificațiile echipamentului de încărcare prin partea 

inferioară prevăzute în Directiva 94/63/CE sunt revizuite după caz și în vederea 

adaptării anexelor la progresele tehnice, competența de a adopta acte în conformitate 

cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la 

directiva respectivă. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, 

și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În 

special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

27 JO L 365, 31.12.1994, p. 24.
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Prin urmare, Directiva 94/63/CE se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4 alineatul (1), al șaselea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Toate terminalele care dispun de instalații de încărcare pentru autocisterne 

sunt echipate cu cel puțin un braț articulat care îndeplinește specificațiile 

echipamentului de încărcare prin partea inferioară prevăzute în anexa IV. 

Comisia reanalizează la intervale periodice specificațiile respective și este 

împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7a în ceea ce 

privește modificarea anexei IV, ținând seama de rezultatul reanalizării 

respective.”;

2. Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Adaptarea la progresul tehnic

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 7a în ceea ce privește modificarea anexelor în vederea adaptării 

acestora la progresul tehnic, cu excepția valorilor-limită prevăzute în anexa II 

punctul 2.”;
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3. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 7a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 

alineatul (1) și la articolul 7 se conferă Comisiei pentru o perioadă de 

cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de 

modificare]. 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 opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte 

de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (1) și la 

articolul 7 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de 

Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe 

specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (1) și al 

articolului 7 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul 

European și nici Consiliul nu au formulat obiecții 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 obiecții. 

Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”

4. Articolul 8 se elimină.

▌

2. Directiva 2002/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 iunie 2002 

privind evaluarea și gestiunea zgomotului ambiental28

28 JO L 189, 18.7.2002, p. 12.
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În vederea adaptării Directivei 2002/49/CE la progresele tehnice și științifice, 

competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui 

delegată Comisiei în vederea modificării anexelor la directiva respectivă. Este 

deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul 

primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții 

acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2002/49/CE se modifică după cum urmează:
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1. Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate 

cu articolul 12a în ceea ce privește modificarea anexei II în vederea 

stabilirii unor metode comune de evaluare pentru determinarea 

Lden și Lnight.”;

(b) la alineatul (3) se adaugă următorul al doilea paragraf:

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 12a în ceea ce privește modificarea anexei III în vederea 

stabilirii unor metode comune de evaluare pentru determinarea efectelor 

dăunătoare.”;
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2. Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Adaptarea la progresele tehnice și științifice

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate  în conformitate cu 

articolul 12a în ceea ce privește modificarea anexei I punctul 3 și a anexelor II 

și III în vederea adaptării lor la progresele tehnice și științifice.”;

3. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 12a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 

alineatele (2) și (3) și la articolul 12 se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului 

regulament de modificare]. 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 opune prelungirii respective cu cel puțin trei 

luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatele (2) și (3) și 

la articolul 12 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de 

Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe 

specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatele (2) și (3) și al 

articolului 12 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul 

European și nici Consiliul nu au formulat obiecții 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 obiecții. 

Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului.

_____________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”
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4. La articolul 13, alineatul (3) se elimină.

5. În anexa III, a doua teză din partea introductivă se înlocuiește cu textul 

următor:

„Relațiile doză-efect introduse prin revizuirile ulterioare ale prezentei anexe se 

referă în special la:”.

3. Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 

privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de 

solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a 

vehiculelor și de modificare a Directivei 1999/13/CE29

29 JO L 143, 30.4.2004, p. 87.
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În vederea asigurării faptului că se utilizează metode analitice actualizate pentru 

determinarea conformității cu valorile-limită pentru conținutul de compuși organici 

volatili, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar 

trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa III la Directiva 2004/42/CE în 

vederea adaptării sale la progresele tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul 

lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu 

principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai 

bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor 

delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același 

timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic 

la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 

delegate.
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Prin urmare, Directiva 2004/42/CE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Adaptarea la progresul tehnic

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 11a în ceea ce privește modificarea anexei III în vederea adaptării sale 

la progresele tehnice.”;

2. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 11a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 11 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”

3. La articolul 12, alineatul (3) se elimină.

▌
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4. Regulamentul (CE) nr. 166/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 

18 ianuarie 2006 de instituire a unui registru european al emisiilor și transferului de 

poluanți și de modificare a Directivelor 91/689/CEE și 96/61/CE ale Consiliului30

30 JO L 33, 4.2.2006, p. 1.



AM\1182554RO.docx 128/346 PE637.696v01-00

RO Unită în diversitate RO

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 166/2006 la progresele tehnice și la 

evoluția dreptului internațional și în vederea asigurării unei mai bune raportări, 

competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui 

delegată Comisiei pentru a modifica anexele II și III la regulamentul respectiv în 

vederea adaptării lor la progresele științifice sau tehnice sau ca urmare a adoptării de 

către Reuniunea părților la protocol a oricărei modificări la anexele la Protocolul 

CEE-ONU privind registrele emisiilor și transferului de poluanți, precum și pentru a 

completa regulamentul respectiv prin inițierea raportării privind emisiile provenite de 

la poluanți din una sau mai multe surse difuze. Este deosebit de important ca, în 

cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, 

inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor 

instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.



AM\1182554RO.docx 129/346 PE637.696v01-00

RO Unită în diversitate RO

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 166/2006 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) În cazul în care stabilește că nu există date privind emisiile din surse 

difuze, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în 

conformitate cu articolul 18a pentru a completa prezentul regulament 

prin inițierea de raportări privind emisiile provenite de la poluanți 

relevanți din una sau mai multe surse difuze, folosind, după caz, metode 

omologate la nivel internațional.”;

2. Articolul 18 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18

Modificări ale anexelor

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 18a în ceea ce privește modificarea anexelor II și III în următoarele 

scopuri:

(a) în vederea adaptării acestora la progresele științifice sau tehnice;

(b) în vederea adaptării acestora ca urmare a adoptării de către Reuniunea 

părților la protocol a oricărei modificări la anexele la protocol.”;
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3. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 18a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 

alineatul (3) și la articolul 18 se conferă Comisiei pentru o perioadă de 

cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de 

modificare]. 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 opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte 

de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (3) și la 

articolul 18 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de 

Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe 

specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.



AM\1182554RO.docx 132/346 PE637.696v01-00

RO Unită în diversitate RO

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (3) și al 

articolului 18 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul 

European și nici Consiliul nu au formulat obiecții 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 obiecții. 

Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

4. La articolul 19, alineatul (3) se elimină.

5. Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 

16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a 

amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE 

și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/200631

31 JO L 353, 31.12.2008, p. 1.
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În vederea asigurării faptului că Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 este actualizat la 

intervale regulate, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din 

TFUE ar trebui delegată Comisiei:

– pentru a modifica anexa VI la respectivul regulament în vederea armonizării 

clasificării și etichetării substanțelor;

– pentru a modifica anexa VIII în vederea armonizării suplimentare a 

informațiilor referitoare la răspunsul în situații de urgență privind sănătatea și 

la măsurile preventive;

– pentru a modifica anumite dispoziții ale regulamentului respectiv și 

anexele I-VIII la regulamentul respectiv în vederea adaptării acestora la 

progresele tehnice și științifice.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele 

consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, 

pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
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Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 37, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Comisia adoptă, fără întârzieri nejustificate, acte delegate, în 

conformitate cu articolul 53a, în cazul în care constată că armonizarea 

clasificării și a etichetării substanței în cauză este corespunzătoare, în 

vederea modificării anexei VI prin includerea substanței respective, 

împreună cu elementele relevante de clasificare și de etichetare, în 

anexa VI partea 3 tabelul 3.1 și, dacă este cazul, a limitelor de 

concentrație specifice sau a factorilor M.

O intrare corespunzătoare este inclusă în anexa VI partea 3 tabelul 3.2, în 

baza acelorași condiții, până la 31 mai 2015.

În cazul armonizării clasificării și a etichetării substanțelor, dacă motive 

imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate adoptate în 

temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la 

articolul 53b.”;
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2. La articolul 45, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 53a în ceea ce privește modificarea anexei VIII în vederea 

armonizării suplimentare a informațiilor referitoare la răspunsul în 

situații de urgență privind sănătatea și la măsurile de precauție, în 

urma consultării părților interesate relevante, precum Asociația 

europeană a centrelor antitoxice și a toxicologilor clinicieni 

(EAPCCT)▌.”;

3. La articolul 53, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 53a în ceea ce privește modificarea articolului 6 alineatul (5), a 

articolului 11 alineatul (3), a articolelor 12 și 14, a articolului 18 

alineatul (3) litera (b), a articolului 23, a articolelor 25-29, a 

articolului 35 alineatul (2) al doilea și al treilea paragraf, precum și a 

anexelor I-VIII în vederea adaptării acestora la progresele tehnice și 

științifice, ținând seama în mod adecvat de dezvoltarea ulterioară a GHS, 

în special de orice modificări aduse de ONU în ceea ce privește utilizarea 

informațiilor privind amestecuri similare, precum și de evoluțiile 

programelor chimice recunoscute la nivel internațional și de datele 

provenite din bazele de date referitoare la accidente.

Dacă motive imperative de urgență impun acest lucru, actelor delegate 

adoptate în temeiul prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la 

articolul 53b.”;
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4. Se introduc următoarele articole ▌:

„Articolul 53a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 37 

alineatul (5), la articolul 45 alineatul (4) și la articolul 53 alineatul (1) se 

conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 37 alineatul (5), la 

articolul 45 alineatul (4) și la articolul 53 alineatul (1) poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 37 alineatul (5), al 

articolului 45 alineatul (4) și al articolului 53 alineatul (1) intră în vigoare 

numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au 

formulat obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 53b

Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului prezintă motivele pentru care s-a 

recurs la procedura de urgență.
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(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu 

privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la 

articolul 53a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul 

imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a 

formula obiecții.

Articolul 53c

Acte delegate separate pentru diferite competențe delegate

Comisia adoptă un act delegat separat cu privire la fiecare competență care îi 

este delegată în conformitate cu prezentul regulament.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

5. La articolul 54, alineatele (3) și (4) se elimină.

6. Directiva 2009/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

21 octombrie 2009 privind etapa a II-a de recuperare a vaporilor de benzină în timpul 

alimentării autovehiculelor la stațiile de benzină32

32 JO L 285, 31.10.2009, p. 36.
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În vederea asigurării consecvenței cu standardele relevante elaborate de Comitetul 

European de Standardizare (CEN), competența de a adopta acte în conformitate cu 

articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anumite 

dispoziții ale Directivei 2009/126/CE în vederea adaptării acestora la progresele 

tehnice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 

să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele 

consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, 

pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
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Prin urmare, Directiva 2009/126/CE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Adaptări tehnice

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 8a în ceea ce privește modificarea articolelor 4 și 5 în vederea 

adaptării lor la progresele tehnice, atunci când este necesar pentru a asigura 

conformitatea cu orice standard relevant elaborat de Comitetul European de 

Standardizare (CEN).

Delegarea de competențe menționată la primul paragraf nu se aplică eficienței 

de captare a vaporilor de benzină și raportului vapori/benzină menționate la 

articolul 4 și nici termenelor menționate la articolul 5.”;
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2. Se introduce următorul articol:

„Articolul 8a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 se conferă 

Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 8 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

3. Articolul 9 se elimină.

▌

VI. EUROSTAT

▌

1. Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 

20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice 

NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al 

Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice 

specifice33

33 JO L 393, 30.12.2006, p. 1.
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În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 1893/2006 la evoluțiile tehnologice și 

economice și în vederea alinierii NACE rev. 2 cu alte nomenclatoare economice și 

sociale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar 

trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa I la regulamentul respectiv. Este 

deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul 

primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții 

acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
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Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Acte delegate și acte de punere în aplicare”

(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 6a în ceea ce privește modificarea anexei I în vederea luării în 

considerare a evoluțiilor tehnologice sau economice sau a alinierii sale cu 

alte nomenclatoare economice și sociale.”;

2. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 6a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 

alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... 

[data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. 

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 opune 

prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea 

fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (2) poate fi 

revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (2) intră în 

vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici 

Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei 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 obiecții. Respectivul termen se 

prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a 

Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

3. La articolul 7, alineatul (3) se elimină.

▌
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2. Regulamentul (CE) nr. 451/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 23 aprilie 2008 de instituire a unei noi clasificări statistice a produselor în funcție 

de domeniul de activitate (CPA) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3696/93 

al Consiliului34

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 451/2008 la evoluțiile tehnologice și 

economice și a alinierii acestuia cu alte nomenclatoare economice și sociale, 

competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui 

delegată Comisiei pentru a modifica anexa la regulamentul respectiv. Este deosebit 

de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul 

primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții 

acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

34 JO L 145, 4.6.2008, p. 65.
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Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 451/2008 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică după cum urmează:

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text:

„Acte delegate și acte de punere în aplicare”

(b) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 6a în ceea ce privește modificarea anexei ▌pentru a ține seama 

de evoluțiile economice și tehnice sau pentru a o alinia cu alte 

nomenclatoare economice și sociale.

Atunci când exercită această competență, Comisia se asigură că actele 

delegate nu impun sarcini sau costuri suplimentare semnificative 

asupra statelor membre sau a respondenților.”;

2. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 6a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 

alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... 

[data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. 

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 opune 

prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea 

fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (2) poate fi 

revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (2) intră în 

vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici 

Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei 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 obiecții. Respectivul termen se 

prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a 

Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

3. La articolul 7, alineatul (3) se elimină.
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VII. PIAȚĂ INTERNĂ, INDUSTRIE, ANTREPRENORIAT ȘI IMM-URI

▌

1. Directiva 76/211/CEE a Consiliului din 20 ianuarie 1976 privind apropierea 

legislațiilor statelor membre referitoare la preambalarea, în funcție de masă sau 

volum, a anumitor produse preambalate35

În vederea adaptării Directivei 76/211/CEE la progresele tehnice, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei 

pentru a modifica anexele I și II la directiva respectivă. Este deosebit de important 

ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, 

inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor 

instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

35 JO L 46, 21.2.1976, p. 1.
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Prin urmare, Directiva 76/211/CEE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 6

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 6a în ceea ce privește modificarea anexelor I și II în vederea adaptării 

lor la progresele tehnice.”;

2. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 6a

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 se conferă 

Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

▌

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 6 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții în termen de trei 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la 

inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

▌
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2. Directiva 2000/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 mai 2000 

privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la zgomotul emis de 

echipamentele utilizate în exterior36

În vederea adaptării Directivei 2000/14/CE la progresele tehnice, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei 

pentru a modifica anexa III la directiva respectivă. Este deosebit de important ca, în 

cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, 

inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor 

instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

36 JO L 162, 3.7.2000, p. 1.
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Prin urmare, Directiva 2000/14/CE se modifică după cum urmează:

1. La articolul 18, alineatul (2) se elimină.

2. Articolul 18a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 18a

Modificări ale anexei III

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 18b în ceea ce privește modificarea anexei III în vederea adaptării sale 

la progresele tehnice. Aceste acte delegate nu trebuie să aibă niciun impact 

direct asupra nivelului de putere acustică măsurat al echipamentelor enumerate 

la articolul 12, în special prin includerea de trimiteri la standardele europene 

relevante.”;

3. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 17a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 18a se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 18a poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 18a intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
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4. La articolul 19, litera (b) se elimină.

▌

3. Directiva 2004/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 

privind inspecția și verificarea bunei practici de laborator (BPL)37

În vederea adoptării adaptării tehnice necesare a Directivei 2004/9/CE, competența 

de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată 

Comisiei:

– pentru a modifica directiva respectivă în vederea soluționării dezacordurilor în 

ceea ce privește conformitatea cu BPL;

– pentru a modifica formularea de aprobare din directiva respectivă;

– pentru a modifica anexa I la directiva respectivă în vederea luării în considerare 

a progreselor tehnice.

37 JO L 50, 20.2.2004, p. 28.
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Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele 

consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, 

pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate

Prin urmare, Directiva 2004/9/CE se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 6a în ceea ce privește modificarea prezentei directive în vederea 

soluționării problemelor menționate la alineatul (1). Modificările aduse 

anexei I nu schimbă natura acesteia, care constă în punerea la 

dispoziție de orientări pentru procedurile de monitorizare a 

conformității cu BPL și pentru efectuarea inspecțiilor la instalațiile de 

testare și verificarea studiilor.”;
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2. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 6a

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 

alineatul (3) și la articolul 8 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului 

regulament de modificare]. 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 opune prelungirii respective cu cel puțin trei 

luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (3) și la 

articolul 8 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul 

European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de 

competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (3) și al 

articolului 8 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici 

Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la 

inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

3. La articolul 7, alineatul (3) se elimină.

4. La articolul 8, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 6a în ceea ce privește modificarea:

(a) formulării de la articolul 2 alineatul (2);

(b) anexei I, pentru a ține seama de progresele tehnice.”.

▌
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4. Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind 

echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE38

În vederea luării în considerare a noilor evoluții, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a 

modifica lista indicând componentele de siguranță din anexa V la 

Directiva 2006/42/CE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, 

și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În 

special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

38 JO L 157, 9.6.2006, p. 24.
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În vederea asigurării unor condiții uniforme de punere în aplicare a 

Directivei 2006/42/CE, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea 

ce privește măsurile necesare pentru manevrarea echipamentelor tehnice care pot fi 

periculoase. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Prin urmare, Directiva 2006/42/CE se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2  al doilea  paragraf litera (c), al doilea paragraf se înlocuiește cu 

următorul text:

„O listă care să indice componentele de siguranță este prevăzută în anexa V.”;

2. La articolul 8, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 21a în ceea ce privește modificarea anexei V în vederea 

actualizării listei indicând componentele de siguranță.”;

3. La articolul 9 alineatul (3), al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu 

următorul text:

„Ținând seama în mod corespunzător de rezultatele consultării respective, 

Comisia adoptă măsurile necesare prin acte de punere în aplicare. Respectivele 

acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la 

articolul 22 alineatul (3).”;
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4. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 21a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 

alineatul (1) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... 

[data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. 

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 opune 

prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea 

fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (1) poate fi 

revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (1) intră în 

vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici 

Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei 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 obiecții. Respectivul termen se 

prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a 

Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

5. La articolul 22, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 

din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului*.

___________________________

* 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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5. Directiva 2009/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 

privind dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și metodele de control 

metrologic39

În vederea asigurării efectuării adaptărilor tehnice necesare ale 

Directivei 2009/34/CE, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 

din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la directiva 

respectivă în vederea adaptării acestora la progresele tehnice. Este deosebit de 

important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări 

adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor 

instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

39 JO L 106, 28.4.2009, p. 7.
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În ceea ce privește împuternicirea prevăzută la articolul 5 alineatul (3), care prevede 

că statele membre care au acordat aprobarea CE de model limitată trebuie să facă o 

cerere de adaptare la progresele tehnice a anexelor I și II, astfel de aprobări CE de 

model limitate nu mai există. Prin urmare, împuternicirea prevăzută la articolul 5 

alineatul (3) ar trebui eliminată.

Prin urmare, Directiva 2009/34/CE se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (3) se elimină.

2. Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 16a în ceea ce privește modificarea anexelor I și II în vederea 

adaptării lor la progresele tehnice.”;
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3. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 16a

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 16 se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 16 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 16 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții în termen de trei 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la 

inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

4. Articolul 17 se elimină.

▌

6. Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de 

simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării 

în interiorul Comunității40

40 JO L 146, 10.6.2009, p. 1.
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În vederea asigurării faptului că lista produselor din domeniul apărării prevăzută în 

anexa la Directiva 2009/43/CE corespunde în mod strict Listei comune a Uniunii 

Europene cuprinzând produsele militare, competența de a adopta acte în conformitate 

cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa 

respectivă și pentru a modifica directiva în cauză în ceea ce privește circumstanțele 

în care statele membre pot scuti transferurile de produse din domeniul apărării de 

obligația autorizării prealabile. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, 

și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În 

special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
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Prin urmare, Directiva 2009/43/CE se modifică după cum urmează:

1. La articolul 4, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte, la cererea unui stat membru sau din 

proprie inițiativă, acte delegate în conformitate cu articolul 13a în ceea ce 

privește modificarea alineatului (2), pentru a include cazurile în care:

(a) transferul are loc în condiții care nu afectează politica publică sau 

securitatea publică;

(b) obligația de autorizare prealabilă a devenit incompatibilă cu 

angajamentele internaționale ale statelor membre în urma adoptării 

prezentei directive;

(c) acest lucru este necesar pentru cooperarea interguvernamentală, 

astfel cum se menționează la articolul 1 alineatul (4).”;
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2. Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 13

Modificări ale anexei

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 13a în ceea ce privește modificarea listei produselor din domeniul 

apărării prevăzute în anexă, astfel încât aceasta să corespundă în mod strict 

Listei comune a Uniunii Europene cuprinzând produsele militare.

Atunci când este necesar din motive imperioase de urgență, actelor delegate 

adoptate în temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la 

articolul 13b.”;

3. Se introduc următoarele articole ▌:

„Articolul 13a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 4 

alineatul (3) și la articolul 13 se conferă Comisiei pentru o perioadă de 

cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de 

modificare]. 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 opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte 

de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 4 alineatul (3) și la 

articolul 13 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de 

Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe 

specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 4 alineatul (3) și al 

articolului 13 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul 

European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei 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 obiecții. 

Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului.
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Articolul 13b

Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului elaborează motivele pentru care s-

a recurs la procedura de urgență.

(2)  Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții la un act 

delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 13a 

alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat ce 

Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a formula 

obiecții.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

4. Articolul 14 se elimină.

▌



AM\1182554RO.docx 182/346 PE637.696v01-00

RO Unită în diversitate RO

7. Regulamentul (CE) nr. 79/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor pe bază de 

hidrogen și de modificare a Directivei 2007/46/CE41

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 79/2009 la progresele tehnice în ceea 

ce privește siguranța vehiculelor pe bază de hidrogen, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a 

completa regulamentul respectiv cu cerințe tehnice pentru astfel de autovehicule, 

precum și cu dispoziții administrative, cu modele de documente administrative și cu 

modele de marcaje. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, 

și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În 

special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

41 JO L 35, 4.2.2009, p. 32.
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Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 79/2009 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Competențe delegate

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 12a pentru completarea prezentului regulament în lumina 

progreselor tehnice, prin stabilirea:

(a) normelor detaliate privind procedurile de încercare prevăzute în 

anexele II-V;

(b) normelor detaliate privind cerințele pentru instalarea componentelor 

hidrogen și a sistemelor pe bază de hidrogen prevăzute în anexa VI;

(c) normelor detaliate privind cerințele pentru funcționarea sigură și fiabilă a 

componentelor hidrogen și a sistemelor pe bază de hidrogen prevăzute la 

articolul 5;
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(d) specificațiilor pentru cerințele referitoare la oricare dintre următoarele:

(i) utilizarea hidrogenului pur sau a unui amestec de hidrogen și gaze 

naturale/biometan;

(ii) noile forme de stocare sau utilizare a hidrogenului;

(iii) protecția vehiculelor în caz de impact în ceea ce privește 

integritatea componentelor hidrogen și a sistemelor pe bază de 

hidrogen;

(iv) cerințele privind siguranța sistemului integrat, care să acopere cel 

puțin detectarea scurgerilor, și cerințele legate de gazul de purjare;

(v) izolarea electrică și securitatea electrică;

(e) dispozițiilor administrative privind omologarea CE de tip a vehiculelor, 

în ceea ce privește propulsia pe bază de hidrogen, și a componentelor 

hidrogen și a sistemelor pe bază de hidrogen;
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(f) normelor privind informațiile care trebuie furnizate de către constructori în 

scopul omologării de tip și al inspecțiilor menționate la articolul 4 

alineatele (4) și (5);

(g) normelor detaliate privind etichetarea vehiculelor pe bază de hidrogen 

sau privind alte modalități de identificare clară și rapidă a vehiculelor pe 

bază de hidrogen menționate în anexa VI punctul 16;

şi

(h) altor măsuri necesare pentru aplicarea prezentului regulament.”;

2. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 12a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 12 se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 12 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 12 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții în termen de trei 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la 

inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

3. Articolul 13 se elimină.
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8. Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 

privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de 

furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile 

contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a 

Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE42

42 JO L 216, 20.8.2009, p. 76.
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În vederea adaptării Directivei 2009/81/CE la evoluțiile rapide de natură tehnică și 

economică, precum și a celor în materie de reglementare, competența de a adopta 

acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a 

modifica valorile pragurilor pentru contracte, astfel încât să fie aliniate la cele 

prevăzute în Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului43, 

pentru a modifica trimiterile la Vocabularul comun privind achizițiile publice 

(nomenclatura CPV) și pentru a modifica anumite numere de referință din 

nomenclatura CPV și procedurile de trimitere, în anunțuri, la anumite poziții din 

nomenclatura CPV. Întrucât detaliile tehnice și caracteristicile dispozitivelor 

electronice de primire ar trebui actualizate pentru a ține seama de evoluțiile 

tehnologice, este necesar, de asemenea, să se delege Comisiei competența de a 

modifica detaliile tehnice și caracteristicile dispozitivelor electronice de primire. Este 

deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul 

primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții 

acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

43 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 
privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, 
energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO 
L 94, 28.3.2014, p. 243).
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Prin urmare, Directiva 2009/81/CE se modifică după cum urmează:
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1. Se introduc următoarele articole ▌:

„Articolul 66a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 68 

alineatul (1) și la articolul 69 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului 

regulament de modificare]. 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 opune prelungirii respective cu cel puțin trei 

luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 68 alineatul (1) și la 

articolul 69 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul 

European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de 

competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 68 alineatul (1) și al 

articolului 69 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici 

Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen 

de trei 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la 

inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 66b

Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului elaborează motivele pentru care s-

a recurs la procedura de urgență.
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(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu 

privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la 

articolul 66a alineatul (6). În acest caz, Comisia abrogă actul imediat ce 

Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a formula 

obiecții.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

2. La articolul 67, alineatele (3) și (4) se elimină.

3. La articolul 68, alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a) al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 66a în ceea ce privește modificarea pragurilor prevăzute la 

primul paragraf;”;

(b) se introduce paragraful al treilea, cu următorul text:

„În cazul în care este necesară revizuirea pragurilor, astfel cum se 

prevede la primul paragraf, dar, din motive de lipsă de timp, nu se poate 

utiliza procedura prevăzută la articolul 66a și, prin urmare, este necesar 

din motive imperioase de urgență, actelor delegate adoptate în temeiul 

prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 66b.”;
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4. La articolul 69, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 66a în ceea ce privește modificarea:

(a) numerelor de referință din nomenclatura CPV prevăzute în 

anexele I și II, în măsura în care acest lucru nu modifică domeniul 

material de aplicare al prezentei directive, precum și a procedurilor 

de trimitere, în anunțuri, la anumite rubrici din nomenclatura CPV 

din cadrul categoriilor de servicii enumerate în anexele respective;

(b) detaliilor tehnice și caracteristicilor dispozitivelor electronice de 

primire menționate în anexa VIII literele (a), (f) și (g).”

▌

VIII. JUSTIȚIE ȘI CONSUMATORI

1. Directiva 92/85/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind introducerea de 

măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în 

cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea 

directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE]44

44 JO L 348, 28.11.2001, p. 1.
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În vederea luării în considerare a progreselor tehnice, a evoluției reglementărilor sau 

specificațiilor internaționale și a noilor descoperiri, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce 

privește modificări de natură strict tehnică ale anexei I la Directiva 92/85/CEE ▌. 

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele 

consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În 

special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

În conformitate cu Decizia din 22 iulie 2003, Comisia este asistată de Comitetul 

consultativ pentru securitate și sănătate la locul de muncă în pregătirea, punerea 

în aplicare și evaluarea activităților în domeniul securității și sănătății la locul de 

muncă.
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Prin urmare, Directiva 92/85/CEE se modifică după cum urmează:

1. ▌ Articolul 13 ▌se înlocuiește cu următorul text:

„▌Articolul 13

Modificări ale anexei I

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate 

cu articolul 13a în ceea ce privește modificări de natură strict 

tehnică ale anexei I ▌, pentru a se ține seama de progresele tehnice, 

de evoluția reglementărilor sau specificațiilor internaționale și de 

noile descoperiri.

În cazuri excepționale și justificate în mod corespunzător, care 

implică riscuri iminente, directe și grave pentru sănătatea și 

siguranța fizice ale lucrătorilor și ale altor persoane, atunci când 

din motive imperioase de urgență ▌este necesară luarea de măsuri 

într-un interval de timp foarte scurt, actelor delegate adoptate în 

temeiul prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la 

articolul 13b.”;
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2. Se introduc următoarele articole ▌:

„Articolul 13a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 13 se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 13 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 13b

Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului elaborează motivele pentru care s-

a recurs la procedura de urgență.

(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții la un act 

delegat în conformitate cu procedura menționată la articolul 13a 

alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul imediat ce 

Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a formula 

obiecții.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
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2. Directiva 2008/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 

privind contractele de credit pentru consumatori și de abrogare a 

Directivei 87/102/CEE a Consiliului45

În vederea actualizării Directivei 2008/48/CE, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a 

modifica directiva respectivă în vederea adăugării de ipoteze suplimentare pentru 

calcularea dobânzii anuale efective sau a modificării ipotezelor existente. Este 

deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul 

primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții 

acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

45 JO L 133, 22.5.2008, p. 66.
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Prin urmare, Directiva 2008/48/CE se modifică după cum urmează:

1. La articolul 19, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Atunci când este necesar, ipotezele suplimentare prevăzute în anexa I pot 

fi utilizate la calcularea dobânzii anuale efective.

În cazul în care ipotezele prevăzute la prezentul articol și în anexa I 

partea II nu sunt suficiente pentru a calcula în mod uniform dobânda 

anuală efectivă sau nu mai sunt adaptate situațiilor comerciale de pe 

piață, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate 

cu articolul 24a în ceea ce privește modificarea prezentului articol și a 

anexei I partea II pentru a adăuga ipotezele suplimentare necesare pentru 

calcularea dobânzii anuale efective sau pentru modificarea ipotezelor 

existente.”;
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2. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 24a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 19 

alineatul (5) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... 

[data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. 

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 opune 

prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea 

fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 19 alineatul (5) poate fi 

revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 19 alineatul (5) intră în 

vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici 

Consiliul nu au formulat obiecții în termen de trei 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 obiecții. Respectivul termen se 

prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a 

Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

3. Articolul 25 se elimină.
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IX. MOBILITATE ȘI TRANSPORTURI

▌

1. Directiva 95/50/CE a Consiliului din 6 octombrie 1995 privind procedurile uniforme 

de control în transportul rutier de mărfuri periculoase46

În vederea adaptării Directivei 95/50/CE la progresele științifice și tehnice, 

competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui 

delegată Comisiei pentru a modifica anexele la directiva respectivă, în special pentru 

a ține seama de modificările la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului47. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, 

Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca 

respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În 

special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

46 JO L 249, 17.10.1995, p. 35.
47 Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 

privind transportul interior de mărfuri periculoase (JO L 260, 30.9.2008, p. 13).
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Prin urmare, Directiva 95/50/CE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9a

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate  în conformitate cu 

articolul 9aa în ceea ce privește modificarea anexelor în vederea adaptării 

acestora la progresele științifice și tehnice din domeniile reglementate de 

prezenta directivă, în special pentru a ține seama de modificările la 

Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului*.

___________________________

* Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri 

periculoase (JO L 260, 30.9.2008, p. 13).”;

2. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 9aa

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 9a se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 9a poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9a intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

3. Articolul 9b se elimină.

▌
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2. Directiva 2002/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 iunie 2002 de 

instituire a unui sistem comunitar de monitorizare și informare privind traficul 

navelor maritime și de abrogare a Directivei 93/75/CEE a Consiliului48

În vederea adaptării Directivei 2002/59/CE la evoluțiile dreptului Uniunii și ale 

dreptului internațional și la experiența acumulată în punerea în aplicare a acesteia, 

competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui 

delegată Comisiei pentru a modifica:

– trimiterile la instrumentele Uniunii și ale Organizației Maritime Internaționale 

(OMI) din directiva respectivă, în vederea alinierii lor la dispozițiile Uniunii 

sau ale dreptului internațional;

– anumite definiții din directiva respectivă, în vederea alinierii lor la alte 

dispoziții ale Uniunii sau ale dreptului internațional;

– anexele I, III și IV la directiva respectivă, ținând seama de progresele tehnice și 

de experiența acumulată în ceea ce privește directiva respectivă.

48 JO L 208, 5.8.2002, p. 10.
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Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele 

consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, 

pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2002/59/CE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 27

Modificări

(1) În limitele domeniului de aplicare al prezentei directive, astfel cum este 

definit la articolul 2, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate 

în conformitate cu articolul 27a în ceea ce privește modificarea 

trimiterilor la instrumente ale Uniunii și ale OMI din prezenta directivă, a 

definițiilor de la articolul 3 și a anexelor, în vederea alinierii acestora la 

dispozițiile Uniunii sau ale dreptului internațional care au fost adoptate, 

modificate sau care au intrat în vigoare ▌.
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(2) În limitele domeniului de aplicare al prezentei directive, astfel cum este 

definit la articolul 2, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate 

în conformitate cu articolul 27a în ceea ce privește modificarea 

anexelor I, III și IV, ținând seama de progresele tehnice și de experiența 

acumulată în ceea ce privește directiva respectivă ▌.”;

2. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 27a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 27 se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 27 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 27 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

3. Articolul 28 se elimină.

3. Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 

5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea 

poluării de către nave (COSS) și de modificare a regulamentelor privind siguranța 

maritimă și prevenirea poluării de către nave49

49 JO L 324, 29.11.2002, p. 1.
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În vederea actualizării listei de acte ale Uniunii care se referă la Comitetul pentru 

siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) din 

Regulamentul (CE) nr. 2099/2002, competența de a adopta acte în conformitate cu 

articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica regulamentul 

respectiv în vederea includerii unei trimiteri la actele Uniunii ce conferă COSS 

competențe și care au intrat în vigoare. Este deosebit de important ca, în cursul 

lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la 

nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu 

principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai 

bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor 

delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același 

timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic 

la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 

delegate.



AM\1182554RO.docx 216/346 PE637.696v01-00

RO Unită în diversitate RO

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (3) se elimină.

2. Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 7

Competențele COSS și modificări

COSS își exercită competențele care i-au fost conferite în temeiul legislației 

maritime a Uniunii în vigoare.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 7a în ceea ce privește modificarea articolului 2 punctul 2 pentru a 

include o trimitere la actele Uniunii care conferă COSS competențe și care au 

intrat în vigoare după adoptarea prezentului regulament.”;
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3. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 7a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 se conferă 

Comisiei pentru o ▌perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare 

a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
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(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 specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) 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 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”
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4. Directiva 2003/25/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 aprilie 2003 

privind cerințele de stabilitate specifice pentru navele de pasageri ro-ro50

În vederea adaptării Directivei 2003/25/CE la progresele tehnice, la evoluțiile de la 

nivel internațional și la experiența acumulată în ceea ce privește punerea în aplicare a 

acesteia, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar 

trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele la directiva respectivă. Este 

deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul 

primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții 

acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

50 JO L 123, 17.5.2003, p. 22.
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Prin urmare, Directiva 2003/25/CE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Modificarea anexelor

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 10a în ceea ce privește modificarea anexelor pentru a ține seama de 

evoluțiile de la nivel internațional, în special de evoluțiile din cadrul OMI, și 

pentru a îmbunătăți eficacitatea directivei respective în lumina experienței 

acumulate și a progreselor tehnice.”;

2. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 10a 

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 se 

conferă Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 10 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

3. Articolul 11 se elimină.
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5. Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 

privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor 

vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a 

Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului și a Directivei 91/439/CEE a 

Consiliului și de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului51

În vederea adaptării Directivei 2003/59/CE la progresele tehnice și științifice, 

competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui 

delegată Comisiei pentru a modifica anexele I și II la directiva respectivă. Este 

deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul 

primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții 

acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

51 JO L 226, 10.9.2003, p. 4.
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Prin urmare, Directiva 2003/59/CE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 11

Adaptarea la progresul științific și tehnic

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 11a în ceea ce privește modificarea anexelor I și II în vederea 

adaptării acestora la progresul științific și tehnic.”;

2. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 11a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 11 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

3. Articolul 12 se elimină.

▌
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6. Regulamentul (CE) nr. 785/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 

21 aprilie 2004 privind cerințele de asigurare a operatorilor de transport aerian și a 

operatorilor de aeronave52

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 785/2004 la evoluțiile dreptului 

internațional, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE 

ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anumite sume din regulamentul 

respectiv în lumina modificărilor aduse instrumentelor internaționale. Este deosebit 

de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul 

primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții 

acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

52 JO L 138, 30.4.2004, p. 1.
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Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 785/2004 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 8a în ceea ce privește modificarea sumelor menționate la 

alineatele (1), (2) și (3) din prezentul articol, atunci când modificările 

aduse acordurilor internaționale relevante impun acest lucru.”;

2. La articolul 7, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 8a în ceea ce privește modificarea sumelor menționate la 

alineatul (1) din prezentul articol, atunci când modificările aduse 

acordurilor internaționale relevante impun acest lucru.”;
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3. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 8a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 

alineatul (5) și la articolul 7 alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului 

regulament de modificare]. 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 opune prelungirii respective cu cel puțin trei 

luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatul (5) și la 

articolul 7 alineatul (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul 

European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de 

competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 6 alineatul (5) și al 

articolului 7 alineatul (2) intră în vigoare numai în cazul în care nici 

Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen 

de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și 

Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât 

Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor 

formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la 

inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

4. La articolul 9, alineatul (3) se elimină.
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7. Regulamentul (CE) nr. 789/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 

21 aprilie 2004 privind transferul în alt registru al cargoboturilor și al navelor de 

pasageri în interiorul Comunității și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 613/91 

al Consiliului53

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 789/2004 la evoluțiile de la nivel 

internațional, în special din cadrul Organizației Maritime Internaționale, și a 

îmbunătățirii eficacității regulamentului respectiv în lumina experienței acumulate și 

a progreselor tehnice, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 

din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anumite definiții din 

regulamentul respectiv. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, 

și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În 

special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

53 JO L 138, 30.4.2004, p. 19.
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Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 789/2004 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (3) se elimină;

2. La articolul 9, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) În limitele domeniului de aplicare al prezentului regulament, astfel 

cum este definit la articolul 3, Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 9a în ceea ce privește modificarea 

definițiilor de la articolul 2 pentru a ține seama de evoluțiile de la nivel 

internațional, în special de evoluțiile din cadrul OMI, și pentru a 

îmbunătăți eficacitatea regulamentului respectiv în lumina experienței 

acumulate și a progreselor tehnice ▌.”;
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3. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 9a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 9 

alineatul (1) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... 

[data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. 

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 opune 

prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea 

fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 9 alineatul (1) poate fi 

revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9 alineatul (1) intră în 

vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici 

Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea 

acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, 

înainte de expirarea termenului respectiv, Parlamentul European și 

Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul 

termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European 

sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

▌

8. Directiva 2005/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

7 septembrie 2005 privind serviciile de informații fluviale (RIS) armonizate pe căile 

navigabile interioare de pe teritoriul Comunității54

54 JO L 255, 30.9.2005, p. 152.
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În vederea adaptării Directivei 2005/44/CE la progresele tehnice și a luării în 

considerare a experienței câștigate în urma aplicării acesteia, competența de a adopta 

acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a 

modifica anexele I și II la directiva respectivă. Este deosebit de important ca, în 

cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, 

inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor 

instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
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Prin urmare, Directiva 2005/44/CE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 10 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 10

Modificări ale anexelor I și II

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 10a în ceea ce privește modificarea anexelor I și II în lumina 

experienței acumulate în urma aplicării prezentei directive și pentru a adapta 

anexele respective la progresele tehnice.”;

2. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 10a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10 se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 10 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

3. La articolul 11, alineatul (4) se elimină.
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9. Directiva 2005/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 octombrie 

2005 privind consolidarea securității portuare55

În vederea actualizării măsurilor tehnice necesare pentru a asigura în mod constant 

securitatea portuară, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din 

TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I–IV la 

Directiva 2005/65/CE. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, 

și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În 

special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

55 JO L 310, 25.11.2005, p. 28.
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Prin urmare, Directiva 2005/65/CE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 14 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 14

Modificări ale anexelor I–IV

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 14a în ceea ce privește modificarea anexelor I–IV în vederea adaptării 

lor pentru a ține seama de experiența acumulată în urma punerii în aplicare a 

acestora, fără a extinde domeniul de aplicare al prezentei directive.

În cazul modificărilor necesare pentru a adapta anexele I–IV, atunci când este 

necesar din motive imperioase de urgență, actelor delegate adoptate în temeiul 

prezentului alineat li se aplică procedura prevăzută la articolul 14b.”;

2. Se introduc următoarele articole ▌:

„Articolul 14a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 14 se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 14 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 14 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
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Articolul 14b

Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului elaborează motivele pentru care s-

a recurs la procedura de urgență.

(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu 

privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la 

articolul 14a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul 

imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a 

formula obiecții.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

3. Articolul 15 se elimină.
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10. Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 

14 decembrie 2005 de stabilire a unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care 

se supun unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și de informare a 

pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian 

efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE56

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 2111/2005 la progresele științifice și 

tehnice și a specificării mai în detaliu a procedurilor aplicabile, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei 

pentru a modifica anexa la regulamentul respectiv și pentru a completa regulamentul 

respectiv cu norme detaliate în ceea ce privește anumite proceduri. Este deosebit de 

important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări 

adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor 

instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

56 JO L 344, 27.12.2005, p. 15.
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Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Criteriile comune de impunere a unei interdicții de exploatare unui 

transportator aerian, care se bazează pe standardele de siguranță 

relevante, sunt prevăzute în anexă și sunt denumite în continuare 

«criteriile comune».

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 14a în ceea ce privește modificarea anexei în vederea 

modificării criteriilor comune pentru a ține seama de progresele științifice 

și tehnice.”;

2. Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Norme detaliate

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 14a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea normelor 

detaliate cu privire la procedurile menționate în prezentul capitol, ținând seama 

în mod corespunzător de necesitatea ca deciziile referitoare la actualizarea listei 

comunitare să fie luate rapid.
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În cazul măsurilor menționate la primul paragraf, atunci când este necesar din 

motive imperioase de urgență, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului 

articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 14b.”;

3. Se introduc următoarele articole ▌:

„Articolul 14a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 

alineatul (2) și la articolul 8 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci 

ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de 

modificare]. 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 opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte 

de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (2) și la 

articolul 8 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de 

Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe 

specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (2) și al 

articolului 8 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul 

European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de o lună de 

la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în 

cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, atât Parlamentul 

European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula 

obiecții. Respectivul termen se prelungește cu o lună la inițiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 14b

Procedura de urgență

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului elaborează motivele pentru care s-

a recurs la procedura de urgență.

(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu 

privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la 

articolul 14a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul 

imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a 

formula obiecții.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
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4. La articolul 15, alineatul (4) se elimină.

▌

11. Regulamentul (CE) nr. 336/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 

15 februarie 2006 privind aplicarea Codului Internațional de Management al 

Siguranței pe teritoriul Comunității și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 3051/95 al Consiliului57

În vederea actualizării dispozițiilor privind aplicarea Codului Internațional de 

Management al Siguranței, competența de a adopta acte în conformitate cu 

articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexa II la 

Regulamentul (CE) nr. 336/2006. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor 

sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile 

stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor 

delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același 

timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic 

la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 

delegate.

57 JO L 64, 4.3.2006, p. 1.
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Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 336/2006 se modifică după cum urmează:

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

„(2) În limitele domeniului de aplicare al prezentului regulament, astfel 

cum este definit la articolul 3, Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 11a în ceea ce privește modificarea 

anexei II pentru a ține seama de evoluțiile de la nivel internațional, în 

special de evoluțiile din cadrul (OMI, sau pentru a îmbunătăți eficacitatea 

regulamentului respectiv în lumina experienței acumulate cu ocazia 

punerii sale în aplicare.”;

2. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 11a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 11 

alineatul (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... 

[data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. 

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 opune 

prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea 

fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 11 alineatul (2) poate fi 

revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 11 alineatul (2) intră în 

vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici 

Consiliul nu au formulat obiecții 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 obiecții. Perioada respectivă se 

prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a 

Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

▌
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3. La articolul 12, alineatul (3) se elimină.

12. Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 

2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase58

În vederea adaptării Directivei 2008/68/CE la progresele tehnice și științifice, 

competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui 

delegată Comisiei în vederea modificării anexelor la directiva respectivă. Este 

deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul 

primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții 

acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

58 JO L 260, 30.9.2008, p. 13.
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Prin urmare, Directiva 2008/68/CE se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 8a în ceea ce privește modificarea anexelor pentru a ține seama 

de modificările la ADR, RID și ADN, în special cele legate de 

progresele științifice și tehnice, inclusiv utilizarea tehnologiilor pentru 

localizare și urmărire ▌.”;

2. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 8a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 

alineatul (1) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... 

[data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. 

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 opune 

prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea 

fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (1) poate fi 

revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (1) intră în 

vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici 

Consiliul nu au formulat obiecții 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 obiecții. Perioada respectivă se 

prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a 

Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

3. La articolul 9, alineatul (3) se elimină.

▌
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13. Directiva 2009/15/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 

privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și 

control al navelor, precum și pentru activitățile în domeniu ale administrațiilor 

maritime59

În vederea adaptării Directivei 2009/15/CE la evoluțiile instrumentelor internaționale 

relevante și a modificării sumelor maxime care se plătesc pentru a compensa părțile 

vătămate, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar 

trebui delegată Comisiei pentru a modifica directiva respectivă astfel încât:

– să fie încorporate modificările ulterioare la anumite convenții, protocoale și 

coduri internaționale, precum și la rezoluțiile aferente, care au intrat în vigoare;

– să fie modificate anumite sume menționate în directiva respectivă.

59 JO L 131, 28.5.2009, p. 47.
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Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele 

consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, 

pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

Prin urmare, Directiva 2009/15/CE se modifică după cum urmează:

1. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 5a

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 

alineatul (1) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... 

[data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. 

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 opune 

prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea 

fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (1) poate fi 

revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (1) intră în 

vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici 

Consiliul nu au formulat obiecții 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 obiecții. Perioada respectivă se 

prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a 

Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
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2. La articolul 6, alineatul (3) se elimină;

3. La articolul 7, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 5a în ceea ce privește modificarea prezentei directive, fără a 

extinde domeniul de aplicare al acesteia, pentru:

(a) a încorpora, în sensul prezentei directive, modificările ulterioare la 

anumite convenții, protocoale și coduri internaționale, precum și la 

rezoluțiile aferente, menționate la articolul 2 litera (d), la articolul 3 

alineatul (1) și la articolul 5 alineatul (2), care au intrat în vigoare;

(b) a modifica sumele menționate la articolul 5 alineatul (2) litera (b) 

punctele (ii) și (iii).”

▌
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14. Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 

23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de 

inspecție și control al navelor60

În vederea completării Regulamentului (CE) nr. 391/2009 și a adaptării acestuia la 

evoluția normelor internaționale, competența de a adopta acte în conformitate cu 

articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei:

– pentru a modifica criteriile minime prevăzute în anexa I la regulamentul 

respectiv, ținând seama, în special, de deciziile relevante ale OMI;

– pentru a completa regulamentul respectiv cu criteriile de evaluare a eficacității 

normelor și a procedurilor, precum și a performanței organizațiilor recunoscute 

în materie de siguranță a propriilor nave clasificate și de prevenire a poluării 

cauzate de acestea, având în vedere în special datele furnizate în cadrul 

Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul navelor de către 

statul portului sau în cadrul altor sisteme similare;

60 JO L 131, 28.5.2009, p. 11.
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– pentru a completa regulamentul respectiv cu criterii de stabilire a situațiilor în 

care performanța în cauză trebuie considerată o amenințare inacceptabilă la 

adresa siguranței sau a mediului, care pot ține seama de circumstanțele speciale 

în care se află organizațiile de dimensiuni mai mici sau foarte specializate;

– pentru a completa regulamentul respectiv cu norme detaliate privind amenzile 

și penalitățile periodice și privind retragerea recunoașterii organizațiilor cu rol 

de inspecție și control al navelor.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele 

consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, 

pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
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Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 391/2009 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12, alineatul (4) se elimină;

2. La articolul 13, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 14a în ceea ce privește modificarea anexei I, fără a extinde 

domeniul de aplicare al acesteia, în vederea actualizării criteriilor minime 

stabilite în anexă, ținând seama, în special, de deciziile relevante ale 

OMI.”;

3. La articolul 14, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 14a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea 

următoarelor aspecte:
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(a) criterii de evaluare a eficacității normelor și a procedurilor, precum 

și a performanței organizațiilor recunoscute în materie de siguranță 

a propriilor nave clasificate și de prevenire a poluării cauzate de 

acestea, având în vedere în special datele furnizate în cadrul 

Memorandumului de înțelegere de la Paris privind controlul 

navelor de către statul portului sau în cadrul altor sisteme similare;

(b) criterii de stabilire a situațiilor în care performanța în cauză trebuie 

considerată o amenințare inacceptabilă la adresa siguranței sau a 

mediului, care pot ține seama de circumstanțele speciale în care se 

află organizațiile de dimensiuni mai mici sau foarte specializate.

(2) Comisia este împuternicită să adopte, în conformitate cu articolul 14a, 

acte delegate pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea de 

norme detaliate privind aplicarea de amenzi și de penalități periodice în 

temeiul articolului 6 și, în cazul în care este necesar, privind retragerea 

recunoașterii organizațiilor cu rol de inspecție și control al navelor, în 

temeiul articolului 7.”;
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4. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 14a

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 13 

alineatul (1) și la articolul 14 alineatele (1) și (2) se conferă Comisiei 

pentru o ▌perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 13 alineatul (1) și la 

articolul 14 alineatele (1) și (2) poate fi revocată oricând de 

Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 

delegării de competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 alineatul (1) și al 

articolului 14 alineatele (1) și (2) intră în vigoare numai în cazul în care 

nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la 

inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”

15. Regulamentul (CE) nr. 392/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 23 aprilie 2009 privind răspunderea în caz de accident a transportatorilor de 

persoane pe mare61

În vederea adaptării Regulamentului (CE) nr. 392/2009 la alte norme ale Uniunii și la 

normele internaționale, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 

din TFUE ar trebui delegată Comisiei:

61 JO L 131, 28.5.2009, p. 24.
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– pentru a modifica anexa I la regulamentul respectiv în vederea încorporării 

modificărilor aduse dispozițiilor Convenției de la Atena din 1974 privind 

transportul pe mare al pasagerilor și al bagajelor lor, astfel cum a fost 

modificată prin Protocolul din 2002;

– pentru a modifica limitele prevăzute în anexa I la regulamentul respectiv pentru 

navele care se încadrează la clasa B în temeiul articolului 4 din 

Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului62;

– pentru a modifica anexa II la regulamentul respectiv în vederea încorporării 

modificărilor aduse dispozițiilor liniilor directoare ale OMI.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele 

consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, 

pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

62 Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 privind 
normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (JO L 163, 25.6.2009, p. 1).
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Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 392/2009 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9 

Modificări ale anexelor

(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 9a în ceea ce privește modificarea anexei I la prezentul 

regulament, în vederea încorporării modificărilor aduse limitelor 

prevăzute la articolul 3 alineatul (1), la articolul 4a alineatul (1), la 

articolul 7 alineatul (1) și la articolul 8 din Convenția de la Atena, pentru 

a lua în considerare deciziile adoptate în temeiul articolului 23 din 

convenția respectivă.

Până la 31 decembrie 2016, Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate, în conformitate cu articolul 9a și pe baza unei evaluări a 

impactului adecvate, în ceea ce privește modificarea limitelor prevăzute 

în anexa I la prezentul regulament pentru navele care se încadrează la 

clasa B în temeiul articolului 4 din Directiva 2009/45/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului*, luând în considerare ▌ 

consecințele asupra prețurilor și posibilitatea acordată de piață de a 

încheia asigurări accesibile cu un grad de acoperire care să aibă nivelul 

necesar, prin raportare la prioritățile politice care vizează consolidarea 

drepturilor pasagerilor și având în vedere caracterul sezonier al traficului, 

în anumite cazuri.
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(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 9a în ceea ce privește modificarea anexei II în vederea 

încorporării modificărilor aduse dispozițiilor liniilor directoare ale OMI.

___________________________

* Directiva 2009/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 6 mai 2009 privind normele și standardele de siguranță pentru 

navele de pasageri (JO L 163, 25.6.2009, p. 1).”;

2. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 9a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 9 

alineatele (1) și (2) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de 

la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. 

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 opune 

prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea 

fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 9 alineatele (1) și (2) 

poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O 

decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 9 alineatele (1) și (2) intră în 

vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici 

Consiliul nu au formulat obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se 

prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a 

Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

3. Articolul 10 se elimină.

▌
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X. SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ

▌

1. Regulamentul (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului din 

16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane63

În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 141/2000, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei 

pentru a completa regulamentul respectiv cu definițiile pentru „produs medicamentos 

similar” și „superioritate clinică”. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor 

sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile 

stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor 

delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același 

timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic 

la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 

delegate.

63 JO L 18, 22.1.2000, p. 1.
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Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 141/2000 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 10b pentru a completa prezentul regulament prin adoptarea 

definițiilor pentru «produs medicamentos similar» și «superioritate 

clinică».”;

2. La articolul 10a, alineatul (3) se elimină.

3. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 10b

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 

alineatul (4) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... 

[data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. 

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 opune 

prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea 

fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 8 alineatul (4) poate fi 

revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de 

revocare pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 alineatul (4) intră în 

vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici 

Consiliul nu au formulat obiecții 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 obiecții. Perioada respectivă se 

prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a 

Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”
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2. Directiva 2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 martie 2001 

privind diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic și de 

abrogare a Directivei 90/220/CEE a Consiliului64

În vederea atingerii obiectivelor Directivei 2001/18/CE, competența de a adopta acte 

în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a 

modifica anexele la directiva respectivă și pentru a o completa cu:

– criteriile și cerințele în materie de informare pe care trebuie să le îndeplinească, 

prin derogare, notificarea introducerii pe piață a anumitor tipuri de organisme 

modificate genetic (OMG-uri);

– pragurile minime sub care produsele în cazul cărora nu se pot exclude urme 

accidentale sau inevitabile din punct de vedere tehnic de OMG-uri autorizate 

nu trebuie etichetate ca OMG-uri;

– pragurile mai mici de 0,9 % sub care cerințele de etichetare prevăzute în 

directivă nu se aplică urmelor de OMG-uri prezente în produsele destinate 

prelucrării directe;

64 JO L 106, 17.4.2001, p. 1.
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– cerințele de etichetare specifice pentru OMG-urile care nu sunt introduse pe 

piață în sensul directivei respective.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele 

consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, 

pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
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Prin urmare, Directiva 2001/18/CE se modifică după cum urmează:

1. Articolul 16 se modifică după cum urmează:

(a) la alineatul (2), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 29a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea 

criteriilor și a cerințelor în materie de informare menționate la 

alineatul (1), precum și a oricărei cerințe adecvate pentru un rezumat al 

dosarului, după consultarea comitetului științific competent. Criteriile și 

cerințele în materie de informare sunt de asemenea natură încât să asigure 

un nivel ridicat de siguranță pentru sănătatea umană și mediu și se 

bazează pe dovezile științifice disponibile privind siguranța respectivă și 

pe experiența dobândită în urma diseminării de OMG-uri comparabile.”;
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(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Înainte să adopte acte delegate în temeiul alineatului (2), Comisia 

pune propunerea la dispoziția publicului. Publicul poate transmite 

observații Comisiei în termen de 60 de zile. Comisia trimite orice 

astfel de observații primite, împreună cu o analiză, experților 

menționați la articolul 29a alineatul (4).”;

2. Articolul 21 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Pentru produsele în cazul cărora nu se pot exclude urme accidentale 

sau inevitabile din punct de vedere tehnic de OMG-uri, Comisia 

este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 29a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea 

pragurilor minime sub care aceste produse nu trebuie etichetate în 

conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol. Nivelurile 

pragurilor se stabilesc în funcție de produsul în cauză.”;
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(b) la alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 29a pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea 

pragurilor menționate la primul paragraf din prezentul alineat.”;

3. La articolul 26, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 29a în ceea ce privește modificarea anexei IV prin stabilirea 

normelor de etichetare specifice menționate la alineatul (1), fără 

duplicarea dispozițiilor în materie de etichetare prevăzute în legislația 

existentă a Uniunii și fără a crea neconcordanțe cu respectivele dispoziții. 

În acest sens, ar trebui să se țină seama, după caz, de dispozițiile în 

materie de etichetare stabilite de statele membre în conformitate cu 

legislația Uniunii.”;



AM\1182554RO.docx 286/346 PE637.696v01-00

RO Unită în diversitate RO

4. Articolul 27 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 27

Adaptarea anexelor la progresele tehnice

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 29a în ceea ce privește modificarea anexei II secțiunile C și D, a 

anexelor III-VI și a anexei VII secțiunea C, în vederea adaptării acestora la 

progresele tehnice.”;

5. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 29a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 16 

alineatul (2), la articolul 21 alineatele (2) și (3), la articolul 26 

alineatul (2) și la articolul 27 se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci 

ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de 

modificare]. 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 opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte 

de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 16 alineatul (2), la 

articolul 21 alineatele (2) și (3), la articolul 26 alineatul (2) și la 

articolul 27 poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de 

Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe 

specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 16 alineatul (2), al 

articolului 21 alineatele (2) și (3), al articolului 26 alineatul (2) și al 

articolului 27 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul 

European și nici Consiliul nu au formulat obiecții 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 obiecții. 

Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;
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6. La articolul 30, alineatul (3) se elimină.

3. Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de 

uz uman65

În vederea atingerii obiectivelor Directivei 2001/83/CE, competența de a adopta acte 

în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei:

– pentru a modifica directiva respectivă în ceea ce privește una dintre condițiile 

pe care trebuie să le îndeplinească medicamentele homeopate pentru a 

beneficia de procedura specială de înregistrare simplificată în cazul în care 

noile dovezi științifice justifică acest lucru;

– pentru a modifica directiva respectivă în ceea ce privește tipurile de operațiuni 

care sunt considerate a constitui fabricare de substanțe active folosite ca materii 

prime, pentru a ține seama de progresele științifice și tehnice;

65 JO L 311, 28.11.2001, p. 67.
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– pentru a modifica anexa I la directiva respectivă în vederea luării în considerare 

a progreselor științifice și tehnice;

▌

– pentru a completa directiva respectivă prin specificarea principiilor și 

orientărilor privind buna practică de fabricație pentru medicamente.

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele 

consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, 

pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
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Prin urmare, Directiva 2001/83/CE se modifică după cum urmează:

1. La articolul 14 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 121a în ceea ce privește modificarea primului paragraf a treia liniuță 

în cazul în care noile dovezi științifice justifică acest lucru.”;

▌

2. La articolul 46a, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 121a în ceea ce privește modificarea alineatului (1) în vederea 

luării în considerare a progreselor științifice și tehnice.”;

3. La articolul 47, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 121a pentru a completa prezenta directivă prin precizarea principiilor 

și a orientărilor privind bunele practici de fabricație pentru medicamente, 

menționate la articolul 46 litera (f).”;
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4. Articolul 120 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 120

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 121a în ceea ce privește modificarea anexei I în vederea luării în 

considerare a progreselor științifice și tehnice.”;

5. La articolul 121, alineatul (2a) se elimină;

6. Articolul 121a se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 121a

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 14 

alineatul (1), la articolul 22b, la articolul 23b, la articolul 46a, la 

articolul 47, la articolul 52b, la articolul 54a și la articolul 120 se conferă 

Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 14 alineatul (1), la 

articolul 22b, la articolul 23b, la articolul 46a, la articolul 47, la 

articolul 52b, la articolul 54a și la articolul 120 poate fi revocată oricând 

de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune 

capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 14 alineatul (1), al 

articolului 22b, al articolului 23b, al articolului 46a, al articolului 47, al 

articolului 52b, al articolului 54a și al articolului 120 intră în vigoare 

numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au 

formulat obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123 12.5.2016, p. 1.”

▌
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4. Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 

privind substanțele nedorite din furaje66

În vederea atingerii obiectivelor Directivei 2002/32/CE, competența de a adopta acte 

în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a 

modifica anexele I și II la directiva respectivă în vederea adaptării acestora la 

progresele tehnice și pentru a completa directiva respectivă cu criteriile de 

acceptabilitate pentru procedeele de detoxifiere. Este deosebit de important ca, în 

cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, 

inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor 

instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

66 JO L 140, 30.5.2002, p. 10.
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Prin urmare, Directiva 2002/32/CE se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (2), primul și al doilea paragraf se înlocuiesc cu 

următorul text:

„(2) Se decide de îndată dacă anexele I și II ar trebui modificate. Comisia este 

împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a în 

ceea ce privește modificarea anexelor respective.

În cazul modificărilor respective, atunci când este necesar din motive 

imperioase de urgență, actelor delegate adoptate în temeiul prezentului 

articol li se aplică procedura prevăzută la articolul 10b.

Statul membru poate menține măsurile pe care le-a pus în aplicare 

atâta timp cât Comisia nu a luat o decizie.”;
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2. Articolul 8 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate 

cu articolul 10a în ceea ce privește modificarea anexelor I și II 

pentru a le adapta la evoluțiile științifice și tehnice.

În cazul modificărilor respective, atunci când este necesar din 

motive imperioase de urgență, actelor delegate adoptate în temeiul 

prezentului articol li se aplică procedura prevăzută la 

articolul 10b.”;

(b) la alineatul (2), a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„– este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 10a pentru a completa prezenta directivă prin definirea 

criteriilor de acceptabilitate pentru procedeele de detoxifiere, care 

se adaugă criteriilor prevăzute pentru produsele destinate furajelor 

care au fost supuse acestor procedee.”;
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3. Se introduc următoarele articole ▌:

„Articolul 10a

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 

alineatul (2) și la articolul 8 alineatele (1) și (2) se conferă Comisiei 

pentru o ▌perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (2) și la 

articolul 8 alineatele (1) și (2) poate fi revocată oricând de Parlamentul 

European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de 

competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7 alineatul (2) și al 

articolului 8 alineatele (1) și (2) intră în vigoare numai în cazul în care 

nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la 

inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 10b

(1) Actele delegate adoptate în temeiul prezentului articol intră imediat în 

vigoare și se aplică atât timp cât nu se formulează nicio obiecție în 

conformitate cu alineatul (2). Notificarea unui act delegat transmisă 

Parlamentului European și Consiliului elaborează motivele pentru care s-

a recurs la procedura de urgență.
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(2) Atât Parlamentul European, cât și Consiliul pot formula obiecții cu 

privire la un act delegat în conformitate cu procedura menționată la 

articolul 10a alineatul (6). Într-un astfel de caz, Comisia abrogă actul 

imediat ce Parlamentul European sau Consiliul își notifică decizia de a 

formula obiecții.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

4. La articolul 11, alineatele (3) și (4) se elimină.

▌

5. Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 

28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației 

alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de 

stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare67

67 JO L 31, 1.2.2002, p. 1.
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În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 178/2002, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei 

pentru a modifica regulamentul respectiv în ceea ce privește numărul și numele 

grupurilor științifice și pentru a-l completa cu procedura care trebuie aplicată de către 

Autoritate solicitărilor de aviz științific, cu criteriile pentru includerea unui institut pe 

lista organizațiilor competente desemnate de statele membre, cu normele de stabilire 

a unor cerințe de calitate armonizate și cu dispozițiile financiare care reglementează 

orice ajutor financiar. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, 

și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în 

Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În 

special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
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Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 178/2002 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 28 alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 57a pentru modificarea primului paragraf în ceea ce privește numărul 

și numele grupurilor științifice, în lumina evoluțiilor științifice și tehnice, la 

solicitarea Autorității.”;

2. Articolul 29 alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) În vederea aplicării prezentului articol, după consultarea Autorității, 

Comisia adoptă:

(a) acte delegate în conformitate cu articolul 57a pentru a completa 

prezentul regulament prin stabilirea procedurii care trebuie 

aplicată de Autoritate referitor la solicitările de aviz științific care îi 

sunt înaintate;
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(b) acte de punere în aplicare de stabilire a orientărilor care 

reglementează evaluarea științifică a substanțelor, produselor sau 

procedurilor pe care legislația Uniunii le supune unui sistem de 

autorizare prealabilă sau de înscriere pe o listă pozitivă, în special 

atunci când legislația Uniunii prevede sau permite ca solicitantul să 

înainteze un dosar în acest sens. Respectivele acte de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu procedura menționată la 

articolul 58 alineatul (2).”;

3. La articolul 36 alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 57a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea criteriilor 

pentru includerea unei instituții pe lista organizațiilor competente desemnate de 

statele membre, a normelor de stabilire a unor cerințe de calitate armonizate și 

a dispozițiilor financiare care reglementează orice ajutor financiar.”;
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4. În capitolul V, titlul secțiunii 1 se înlocuiește cu următorul text:

„SECȚIUNEA 1

EXERCITAREA DELEGĂRII DE COMPETENȚE, PROCEDURA 

COMITETULUI ȘI PROCEDURA DE MEDIERE”;

5. După titlul secțiunii 1 se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 57a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 28 

alineatul (4), la articolul 29 alineatul (6) și la articolul 36 alineatul (3) se 

conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 28 alineatul (4), la 

articolul 29 alineatul (6) și la articolul 36 alineatul (3) poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. Decizia de revocare 

pune capăt delegării competențelor specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 28 alineatul (4), al 

articolului 29 alineatul (6) și al articolului 36 alineatul (3) intră în vigoare 

numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu au 

formulat obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

6. La articolul 58, alineatul (3) se elimină.

▌

6. Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 

22 septembrie 2003 privind trasabilitatea și etichetarea organismelor modificate 

genetic și trasabilitatea produselor destinate alimentației umane sau animale, produse 

din organisme modificate genetic, și de modificare a Directivei 2001/18/CE68

68 JO L 268, 18.10.2003, p. 24.
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În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 1830/2003, competența de 

a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei 

pentru a completa regulamentul respectiv prin stabilirea unui sistem de elaborare și 

atribuire a unor identificatori unici pentru organismele modificate genetic. Este 

deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul 

primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții 

acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
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Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1830/2003 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 8

Identificatori unici

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate  în conformitate cu 

articolul 9a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea și 

adaptarea unui sistem de elaborare și atribuire a unor identificatori unici pentru 

OMG-uri, ținând seama de evoluțiile din cadrul forurilor internaționale.”;

2. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 9a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 se conferă 

Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 8 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 8 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

3. La articolul 10, alineatul (2) se elimină;

4. La articolul 13, alineatul (2) se elimină.
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7. Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 

22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor69

În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 1831/2003, competența de 

a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei 

pentru a modifica anexele I-IV la regulamentul respectiv în vederea adaptării 

acestora la progresele tehnice și pentru a completa regulamentul în cauză cu norme 

care să permită adoptarea unor dispoziții simplificate privind autorizarea aditivilor 

care au făcut obiectul unei autorizări în vederea utilizării în produsele alimentare. 

Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele 

consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, 

pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

69 JO L 268, 18.10.2003, p. 29.
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Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 21a în ceea ce privește modificarea anexei IV în vederea 

adaptării condițiilor generale prevăzute în aceasta la progresele 

tehnologice sau la evoluțiile științifice.”;

2. La articolul 6, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 21a în ceea ce privește modificarea anexei I în vederea adaptării 

categoriilor de aditivi pentru hrana animalelor și a grupelor funcționale 

ca urmare a progreselor tehnologice sau a evoluțiilor științifice.”;

3. La articolul 7 alineatul (5), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 21a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea 

unor norme care să permită adoptarea unor dispoziții simplificate privind 

autorizarea aditivilor care au făcut obiectul unei autorizări în vederea 

utilizării în produsele alimentare.”;
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4. La articolul 16, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 21a în ceea ce privește modificarea anexei III în vederea luării 

în considerare a progreselor tehnologice și a evoluțiilor științifice.”;

5. La articolul 21, paragraful al patrulea se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 21a în ceea ce privește modificarea anexei II.”;

6. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 21a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 

alineatul (5), la articolul 6 alineatul (3), la articolul 7 alineatul (5), la 

articolul 16 alineatul (6) și la articolul 21 se conferă Comisiei pe o 

perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului 

regulament de modificare]. 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 opune prelungirii respective cu cel puțin trei 

luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (5), la 

articolul 6 alineatul (3), la articolul 7 alineatul (5), la articolul 16 

alineatul (6) și la articolul 21 poate fi revocată în orice moment de 

Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 

delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (5), al 

articolului 6 alineatul (3), al articolului 7 alineatul (5), al articolului 16 

alineatul (6) și al articolului 21 intră în vigoare numai în cazul în care 

nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la 

inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

7. La articolul 22, alineatul (3) se elimină.
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8. Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 

10 noiembrie 2003 privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe 

produsele alimentare70

În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 2065/2003, competența de 

a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei 

pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv în urma unei solicitări de 

asistență științifică și/sau tehnică adresată autorității și pentru a completa 

regulamentul în cauză cu criterii de calitate pentru metodele de analiză validate. Este 

deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul 

primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții 

acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

70 JO L 309, 26.11.2003, p. 1.
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Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2065/2003 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 17, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 18a pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea 

criteriilor de calitate pentru metodele de analiză validate menționate în 

anexa II punctul 4, inclusiv pentru substanțele care trebuie măsurate. 

Aceste acte delegate țin seama de dovezile științifice disponibile.”;

2. La articolul 18, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 18a în ceea ce privește modificarea anexelor în urma unei 

solicitări de asistență științifică și/sau tehnică adresată autorității.”;
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3. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 18a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 17 

alineatul (3) și la articolul 18 alineatul (1) se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului 

regulament de modificare]. 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 opune prelungirii respective cu cel puțin trei 

luni înainte de încheierea fiecărei perioade.
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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 17 alineatul (3) și la 

articolul 18 alineatul (1) poate fi revocată oricând de Parlamentul 

European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de 

competențe specificate 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) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.
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(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 17 alineatul (3) și al 

articolului 18 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici 

Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la 

inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123 12.5.2016, p. 1.”;

4. La articolul 19, alineatul (3) se elimină.

▌

9. Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică 

alimentelor de origine animală71

71 JO L 139, 30.4.2004, p. 55.
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În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 853/2004, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei 

pentru a modifica anexele II și III la regulamentul respectiv și pentru a completa 

regulamentul în cauză în ceea ce privește utilizarea altor substanțe decât apa potabilă 

pentru eliminarea contaminării suprafeței produselor de origine animală, în ceea ce 

privește modificările garanțiilor speciale aferente introducerii pe piață a anumitor 

produse de origine animală în Suedia și în Finlanda și în ceea ce privește derogările 

de la anexele II și III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004. Este deosebit de important 

ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, 

inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor 

instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.
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Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 853/2004 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Operatorii din sectorul alimentar nu utilizează nicio substanță în afara 

apei potabile ▌ sau a apei curate, în cazul în care Regulamentul (CE) 

nr. 852/2004 sau prezentul regulament permit acest lucru ▌, pentru a 

elimina contaminarea suprafeței produselor de origine animală, cu 

excepția cazului în care utilizarea substanței respective a fost aprobată de 

către Comisie. În acest sens, Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 11a pentru completarea prezentului 

regulament. Operatorii din sectorul alimentar respectă, de asemenea, 

orice condiție privind utilizarea care ar putea fi adoptată prin intermediul 

aceleiași proceduri. Utilizarea unei substanțe autorizate nu scutește 

operatorul din sectorul alimentar de obligația de a respecta cerințele 

prezentului regulament.”;
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2. La articolul 8 alineatul (3), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

„(a) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 11a ▌ în ceea ce privește modificarea alineatelor (1) și (2) din 

prezentul articol în vederea actualizării cerințelor prevăzute la alineatele 

respective▌, luând în considerare modificările aduse programelor de 

control ale statelor membre sau adoptarea de criterii microbiologice în 

conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 852/2004.”;

3. Articolul 9 se elimină;

4. La articolul 10, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 11a în ceea ce privește modificarea anexelor II și III. Scopul 

modificărilor este de a asigura și a facilita atingerea obiectivelor 

prezentului regulament, ținând seama de factorii de risc relevanți, și se 

justifică pe baza:

(a) experienței dobândite de către operatorii din sectorul alimentar 

și/sau de către autoritățile competente, în special în ceea ce privește 

implementarea sistemelor bazate pe HACCP în temeiul 

articolului 5;
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(b) experienței dobândite de Comisie, în special ca urmare a 

rezultatelor auditurilor sale;

(c) evoluțiilor tehnologice și a consecințelor lor practice, precum și a 

așteptărilor consumatorilor cu privire la compoziția produselor 

alimentare;

(d) avizelor științifice, în special a noilor evaluări ale riscurilor;

(e) criteriilor microbiologice și de temperatură aplicabile produselor 

alimentare.

(f) modificărilor tiparelor de consum.

Modificările menționate la primul alineat vizează:

(a) cerințele privind marcajul de identificare al produselor de origine 

animală;

(b) obiectivele procedurilor bazate pe HACCP;
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(c) cerințele referitoare la informațiile despre lanțul alimentar;

(d) cerințele de igienă specifice pentru spațiile, inclusiv pentru 

mijloacele de transport, în care produsele de origine animală sunt 

fabricate, manipulate, prelucrate, stocate sau distribuite;

(e) cerințele de igienă specifice pentru operațiunile care implică 

fabricarea, manipularea, prelucrarea, depozitarea, transportul sau 

distribuția de produse de origine animală;

(f) normele pentru transportul cărnii cât timp este caldă;

(g) standardele de sănătate sau controalele în materie de sănătate, 

atunci când dovezile științifice indică faptul că acestea sunt 

necesare pentru protejarea sănătății publice;

(h) extinderea anexei III secțiunea VII capitolul IX la moluștele 

bivalve vii, altele decât pectinidele;
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(i) criteriile de determinare a cazurilor în care informațiile 

epidemiologice indică faptul că un loc de pescuit nu prezintă riscuri 

pentru sănătate din punctul de vedere al paraziților și, prin urmare, 

de determinare a cazurilor în care autoritatea competentă poate 

autoriza operatorii din sectorul alimentar să nu congeleze produsele 

pescărești în conformitate cu anexa III secțiunea VIII capitolul III 

partea D;

(j) standardele de sănătate suplimentare pentru moluștele bivalve vii, 

în cooperare cu laboratorul de referință relevant al Uniunii, 

inclusiv:

(i) valorile-limită și metodele de analiză pentru celelalte tipuri 

de biotoxine marine;

(ii) procedurile de identificare a virușilor și standardele 

virologice; şi

(iii) planurile de eșantionare, precum și metodele și toleranțele 

analitice care trebuie aplicate pentru a controla respectarea 

standardelor de sănătate;
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(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 11a pentru a completa prezentul regulament prin acordarea de 

derogări de la anexele II și III, ținând seama de factorii de risc relevanți și 

cu condiția ca aceste derogări să nu afecteze realizarea următoarelor 

obiective ale prezentului regulament:

(a) facilitarea îndeplinirii de către întreprinderile mici a cerințelor 

prevăzute în anexe;

(b) permiterea utilizării în continuare a metodelor tradiționale în 

oricare etapă de producție, de prelucrare sau de distribuție a 

produselor alimentare;

(c) satisfacerea nevoilor unităților din sectorul alimentar situate în 

regiuni supuse unor constrângeri geografice speciale;

(d) facilitarea activității unităților care produc materii prime destinate 

fabricării de produse alimentare foarte rafinate ce au fost supuse 

unui tratament care asigură siguranța acestora.”;
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5. Articolul 11 se modifică după cum urmează:

(a) teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Fără a aduce atingere aplicării generale a articolului 9 și a articolului 10 

alineatul (1), Comisia poate stabili următoarele măsuri prin intermediul 

unui act de punere în aplicare. Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura menționată la articolul 12 

alineatul (2):”;

(b) punctele 1, 5, 6, 7 și 8 se elimină.

6. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 11a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 

alineatul (2), la articolul 8 alineatul (3) litera (a) și la articolul 10 

alineatele (1) și (2) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de 

la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. 

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 opune 

prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea 

fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (2), la 

articolul 8 alineatul (3) litera (a) și la articolul 10 alineatele (1) și (2) 

poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de 

către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe 

specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (2), al 

articolului 8 alineatul (3) litera (a) și al articolului 10 alineatele (1) și (2) 

intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici 

Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea 

acestuia către Parlamentul European și Consiliul sau în cazul în care, 

înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul 

au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se 

prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a 

Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

7. La articolul 12, alineatul (3) se elimină.

▌
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10. Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 

12 ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru animale72

În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 183/2005, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei 

pentru a modifica anexele I, II și III la regulamentul respectiv în vederea adaptării 

acestora la progresele tehnice și pentru a completa regulamentul în cauză prin 

definirea de criterii și de obiective microbiologice specifice, prin solicitarea de 

aprobare a unităților din sectorul hranei pentru animale și prin acordarea de derogări 

de la anexele I, II și III la regulamentul respectiv. Este deosebit de important ca, în 

cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, 

inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor 

instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

72 JO L 35, 8.2.2005, p. 1.
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Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 183/2005 se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 30a pentru a completa prezentul regulament prin definirea criteriilor 

și a obiectivelor menționate la primul paragraf literele (a) și (b).”;

2. La articolul 10, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) autorizarea este necesară în temeiul unui regulament delegat pe care 

Comisia este împuternicită să îl adopte în conformitate cu articolul 30a 

pentru a completa prezentul regulament.”;

3. La articolul 27, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 30a pentru a modifica anexele I, II și III.”;
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4. Articolul 28 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 28 

Derogări de la anexele I, II și III

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 30a pentru a completa prezentul regulament prin acordarea de 

derogări de la anexele I, II și III din anumite motive, cu condiția ca aceste 

derogări să nu afecteze realizarea obiectivelor prezentului regulament.”;

5. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 30a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 

alineatul (3), la articolul 10 punctul (3), la articolul 27 și la articolul 28 

se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la .... [data intrării 

intrarea în vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune 

prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea 

fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (3), la 

articolul 10 punctul (3) și la articolele 27 și 28 poate fi revocată în orice 

moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie 

de revocare pune capăt delegării de competențe specificate 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.



AM\1182554RO.docx 336/346 PE637.696v01-00

RO Unită în diversitate RO

(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (3), al 

articolului 10 punctul (3) și al articolelor 27 și 28 intră în vigoare numai 

în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au 

formulat obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

6. La articolul 31, alineatul (3) se elimină.

▌
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11. Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 

13 noiembrie 2007 privind medicamentele pentru terapie avansată și de modificare a 

Directivei 2001/83/CE și a Regulamentului (CE) nr. 726/200473

În vederea atingerii obiectivelor Regulamentului (CE) nr. 1394/2007, competența de 

a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei 

pentru a modifica anexele la regulamentul respectiv în vederea adaptării acestora la 

progresele tehnice și științifice. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor 

sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile 

stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor 

delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același 

timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic 

la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 

delegate.

73 JO L 324, 10.12.2007, p. 121.
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Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1394/2007 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 24 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 24

Modificarea anexelor

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate  în conformitate cu 

articolul 25a în ceea ce privește modificarea anexelor în vederea adaptării 

acestora la progresele tehnice și științifice, după consultarea agenției.”;

2. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 25a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 24 se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. 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 opune prelungirii 

respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 24 poate fi revocată 

oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare 

pune capăt delegării de competențe specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 24 intră în vigoare numai în 

cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat 

obiecții 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 obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 

două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1.”;

3. La articolul 26, alineatul (3) se elimină.

▌
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12. Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 

2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a 

pesticidelor74

În vederea stabilirii unui cadru de acțiune a Uniunii ce vizează utilizarea durabilă a 

pesticidelor, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE 

ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica anexele I-IV la Directiva 2009/128/CE 

în vederea luării în considerare a progreselor științifice și tehnice. Este deosebit de 

important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări 

adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în 

conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 

privind o mai bună legiferare ▌. În special, pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor 

instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

74 JO L 309, 24.11.2009, p. 71.
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Prin urmare, Directiva 2009/128/CE se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 20a în ceea ce privește modificarea anexei I în vederea luării în 

considerare a progreselor științifice și tehnice.”;

2. La articolul 8, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7) „Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 20a în ceea ce privește modificarea anexei II în vederea luării în 

considerare a progreselor științifice și tehnice.”;

3. La articolul 14 alineatul (4), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 20a în ceea ce privește modificarea anexei III în vederea luării în 

considerare a progreselor științifice și tehnice.”;
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4. La articolul 15 alineatul (1), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 20a în ceea ce privește modificarea anexei IV în vederea luării în 

considerare a progreselor științifice și tehnice.”;

5. Se introduce următorul articol ▌:

„Articolul 20a

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate se conferă Comisiei în condițiile 

prevăzute la prezentul articol.
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(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 

alineatul (3), la articolul 8 alineatul (7), la articolul 14 alineatul (4) și la 

articolul 15 alineatul (1) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani 

de la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament de 

modificare]. 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 opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte 

de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (3), la 

articolul 8 alineatul (7), la articolul 14 alineatul (4) și la articolul 15 

alineatul (1) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de 

Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe 

specificate 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.
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(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții 

desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute 

în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună 

legiferare ▌*.

(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan 

Parlamentului European și Consiliului.

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (3), al 

articolului 8 alineatul (7), al articolului 14 alineatul (4) și al articolului 15 

alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul 

European și nici Consiliul nu au formulat obiecții 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 obiecții. 

Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului 

European sau a Consiliului.

___________________________

* JO L 123 12.5.2016, p. 1.”;

▌

6. La articolul 21, alineatul (2) se elimină.
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XI. IMPOZITARE ȘI UNIUNEA VAMALĂ

Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

15 ianuarie 2008 privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă și comerț75

În temeiul articolului 15 din Decizia nr. 70/2008/CE, Comisia este împuternicită să 

proroge anumite termene în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului76. 

Împuternicirea menționată anterior nu a fost exercitată niciodată și nu mai este 

necesară. Prin urmare, nu este nevoie să i se delege competențe Comisiei. 

Împuternicirea din Decizia nr. 70/2008/CE ar trebui, dimpotrivă, revocată, iar 

articolele 15 și 16 din decizia respectivă ar trebui eliminate.

Prin urmare, în Decizia nr. 70/2008/CE articolele 15 și 16 se elimină.

Or. en

75 JO L 23, 26.1.2008, p. 21.
76 Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind 

exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (JO L 184, 17.7.1999, p. 23).


