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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezentul proiect de aviz răspunde propunerii legislative înaintate de Comisia Europeană 
vizând modificarea normelor referitoare la „comitologie”, procesul prin care comitetele de 
experți (reprezentați de experții statelor membre din partea ministerelor și prezidate de 
serviciul competent al Comisiei Europene) stabilesc legislația secundară a UE, în special în 
ceea ce privește actele delegate și actele de punere în aplicare. În cazul actelor delegate, 
Parlamentul European poate fie să le accepte, fie să le respingă, dar nu le poate modifica. În 
prezentul proiect de aviz, raportorul urmărește:

- să accentueze caracterul democratic și legitimitatea democratică a deciziilor adoptate prin 
procedura de comitologie;

- să îmbunătățească transparența în fiecare etapă a comitologiei, astfel încât procedurile să fie 
mai ușor supuse controlului;

- să stimuleze statele membre să devină mai responsabile în rolul esențial pe care îl joacă, și 
totodată să poată fi trase la răspundere;

- să se asigure că deciziile importante nu sunt luate de un număr redus de state membre, 
situație care ar fi posibilă dacă nu s-ar număra abținerile, după cum prevede în momentul de 
față propunerea Comisiei.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, 
care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sistemul instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 a dovedit, 
în general, că funcționează bine în practică 
și a găsit echilibrul instituțional adecvat 
între rolul Comisiei și cel al altor actori 
implicați. Acest sistem ar trebui, prin 
urmare, să continue să funcționeze fără alte 
schimbări în afara anumitor modificări 
specifice, referitoare la unele aspecte de 

(2) Sistemul instituit prin 
Regulamentul (UE) nr. 182/2011 a dovedit, 
în general, că funcționează bine în practică 
și a găsit echilibrul instituțional adecvat 
între rolul Comisiei și cel al altor actori 
implicați. Acest sistem ar trebui, prin 
urmare, să continue să funcționeze fără alte 
schimbări în afara anumitor modificări 
specifice, referitoare la unele aspecte de 
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procedură de la nivelul comitetului de apel. 
Modificările respective au scopul de a 
asigura asumarea într-o mai mare măsură a 
responsabilității politice în cazul actelor de 
punere în aplicare sensibile din punct de 
vedere politic, fără a modifica însă 
responsabilitățile juridice și instituționale 
pentru actele de punere în aplicare, stabilite 
de Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

procedură de la nivelul comitetului de apel 
a cărui funcționare este nesatisfăcătoare. 
Modificările respective au scopul de a 
asigura asumarea într-o mai mare măsură a 
responsabilității politice în cazul actelor de 
punere în aplicare sensibile din punct de 
vedere politic, în special privind sănătatea 
și bunăstarea animalelor, siguranța 
alimentară, protecția mediului, 
schimbările climatice, și de a ține seama 
de principiul precauției, fără a modifica 
însă responsabilitățile juridice și 
instituționale pentru actele de punere în 
aplicare, stabilite de Regulamentul (UE) nr. 
182/2011. Aceste modificări ar trebui să 
permită menținerea unei abordări 
științifice în procesul de evaluare a 
riscurilor și în procesul decizional.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Experiența a arătat că, în marea 
majoritate a cazurilor, în comitetul de apel 
se obține același rezultat ca și în comitetul 
de examinare și, în consecință, nu se emite 
nici un aviz. Prin urmare, comitetul de apel 
nu a contribuit la clarificarea pozițiilor 
statelor membre.

(4) Experiența a arătat că, în marea 
majoritate a cazurilor, în comitetul de apel 
se obține același rezultat ca și în comitetul 
de examinare și, în consecință, nu se emite 
niciun aviz. Prin urmare, comitetul de apel 
nu și-a îndeplinit atribuțiile legate de 
clarificarea pozițiilor statelor membre, 
lăsând la latitudinea Comisia să decidă în 
numeroase cazuri.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 
conferă Comisiei o marjă de discreție, 
prevăzând că, în astfel de situații, Comisia 

(5) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 
conferă Comisiei o marjă de discreție, 
prevăzând că, în astfel de situații, Comisia 
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poate adopta proiectul de act de punere în 
aplicare.

poate, pentru a asigura punerea în 
aplicare efectivă a legislației, adopta 
proiectul de act de punere în aplicare.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Această marjă de discreție este însă 
redusă semnificativ în cazurile legate de 
autorizarea produselor sau a substanțelor, 
de exemplu, în domeniul produselor 
alimentare și al furajelor modificate 
genetic, întrucât Comisia este obligată să 
adopte o decizie într-un interval de timp 
rezonabil și nu are posibilitatea de a se 
abține de la luarea unei decizii.

(6) Această marjă de discreție este însă 
redusă semnificativ în cazurile legate de 
autorizarea produselor sau a substanțelor, 
de exemplu, în domeniul produselor 
alimentare și al furajelor modificate 
genetic, întrucât Comisia este obligată să 
adopte o decizie într-un interval de timp 
rezonabil și nu are posibilitatea de a se 
abține de la luarea unei decizii. 
Ombudsmanul European a afirmat, în 
decizia sa privind cazul 1582/2014, că 
Comisia trebuie să respecte dispozițiile 
juridice în vigoare în ceea ce privește 
termenele stabilite pentru aprobarea 
organismelor modificate genetic.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Deși Comisia este împuternicită să 
decidă în astfel de cazuri, având în vedere 
sensibilitatea deosebită a chestiunilor în 
cauză, statele membre ar trebui să își 
asume, de asemenea, pe deplin 
responsabilitatea în procesul decizional. 
Acest lucru nu se întâmplă însă atunci când 
statele membre nu sunt în măsură să ajungă 
la o majoritate calificată, printre altele, din 
cauza unui număr semnificativ de 
abțineri sau de absențe în momentul 
votului.

(7) Deși Comisia este împuternicită să 
decidă în astfel de cazuri, având în vedere 
sensibilitatea deosebită a chestiunilor în 
cauză, statele membre ar trebui să își 
asume, de asemenea, pe deplin 
responsabilitatea în procesul decizional. 
Acest lucru nu se întâmplă însă atunci când 
statele membre nu sunt în măsură să ajungă 
la o majoritate calificată.
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Justificare

În momentul publicării propunerii Comisiei, au existat multe abțineri sau absențe în 
momentul supunerii sale la vot. De la începutul anului 2019, această situație s-a schimbat 
foarte mult.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Pentru ca valoarea adăugată adusă 
de comitetul de apel să crească, rolul său ar 
trebui întărit prin prevederea posibilității 
ca acesta să țină o nouă reuniune, ori de 
câte ori nu este emis niciun aviz. Nivelul 
corespunzător de reprezentare la noua 
reuniune a comitetului de apel ar trebui 
să fie nivelul ministerial, pentru a se 
asigura posibilitatea de a purta o discuție 
politică. Pentru a permite organizarea 
acestei noi reuniuni, termenul în care 
comitetul de apel emite un aviz ar trebui 
prelungit.

(8) Pentru ca valoarea adăugată adusă 
de comitetul de apel să crească, rolul său ar 
trebui întărit prin reunirea sa la nivel 
ministerial, pentru a se asigura posibilitatea 
de a purta o discuție politică.

Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) Evaluatorii de risc ar trebui să ia 
în considerare o analiză socioeconomică a 
autorizării produselor, deoarece orice 
modificări propuse în cadrul votării în 
comitetul de apel pot întârzia procesul de 
luare a deciziilor, în special pentru 
cazurile foarte delicate.

Amendamentul 8
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Propunere de regulament
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Regulile de votare în comitetul de 
apel ar trebui modificate pentru a reduce 
riscul de apariție a situațiilor în care nu 
se emite niciun aviz și a oferi 
reprezentanților statelor membre un 
stimulent pentru adoptarea unei poziții 
clare. În acest scop, numai statele 
membre care sunt prezente sau 
reprezentate și care nu se abțin ar trebui 
considerate state membre participante în 
vederea calculării majorității calificate. 
Pentru a se asigura faptul că rezultatul 
votului este reprezentativ, votul ar trebui 
considerat valabil numai dacă membrii 
participanți ai comitetului de apel 
reprezintă o majoritate simplă a statelor 
membre. Dacă cvorumul nu este atins 
înainte de expirarea termenului de care 
dispune comitetul pentru a lua o decizie, 
se va considera, ca și în prezent, că acesta 
nu a emis niciun aviz.

eliminat

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În cazuri specifice, Comisia ar 
trebui să aibă posibilitatea de a solicita 
Consiliului să îi indice punctele de vedere 
și aprecierea sa cu privire la implicațiile 
mai ample ale lipsei unui aviz, inclusiv cu 
privire la implicațiile instituționale, 
juridice, politice și internaționale. 
Comisia ar trebui să țină seama de poziția 
exprimată de Consiliu în termen de 3 luni 
de la sesizare. În cazuri justificate în mod 
corespunzător, Comisia poate indica în 
sesizare un termen mai scurt.

eliminat
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Este necesară mai multă 
transparență în ceea ce privește voturile 
reprezentanților statelor membre în 
comitetul de apel, care ar trebui să fie 
făcute publice.

(11) Este necesară mai multă 
transparență pe tot parcursul procesului, 
inclusiv în ceea ce privește informațiile 
publice cu privire la modul în care 
votează reprezentanții statelor membre. Ar 
trebui făcute publice motivele de fond ale 
voturilor reprezentanților statelor 
membre. Ar trebui furnizate informații 
detaliate, inclusiv cu privire la 
componența și participarea la comitete, la 
autoritățile statelor membre reprezentate, 
la ordinile de zi ale reuniunilor și la 
documentele și textele care fac obiectul 
discuțiilor.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 (nou)
Regulamentul (UE) nr. 182/2011
Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 1 

Textul în vigoare Amendamentul

(-1) la articolul 3 alineatul (7), primul 
paragraf se modifică după cum urmează:

(7) După caz, mecanismul de control 
include sesizarea unui comitet de apel.

„(7) După caz, mecanismul de control 
include sesizarea unui comitet de apel la 
nivel ministerial.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1
Regulamentul (UE) nr. 182/2011
Articolul 3 – alineatul 7 – paragraful 6 (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) La articolul 3 alineatul (7) se 
adaugă al șaselea paragraf, după cum 
urmează: 

eliminat

„În cazul în care, după cum prevede 
articolul 6 alineatul (3) al doilea paragraf, 
comitetul de apel nu emite niciun aviz, 
președintele poate decide organizarea 
unei noi reuniuni a comitetului de apel, la 
nivel ministerial. În astfel de cazuri, 
comitetul de apel emite avizul său în 
termen de 3 luni de la data sesizării 
inițiale. ”;

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 182/2011
Articolul 6 – alineatul 1 – paragraful 2 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) la alineatul (1) se adaugă al doilea 
paragraf, după cum urmează:

eliminat

„Cu toate acestea, se consideră că numai 
membrii comitetului de apel care sunt 
prezenți sau reprezentați la momentul 
votului și care nu se abțin de la vot sunt 
membri participanți ai comitetului de 
apel. Majoritatea menționată la articolul 
5 alineatul (1) este majoritatea calificată 
menționată la articolul 238 alineatul (3) 
litera (a) din TFUE. Votul se consideră 
valabil numai dacă membrii participanți 
reprezintă o majoritate simplă a statelor 
membre.”; 

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera b
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Regulamentul (UE) nr. 182/2011
Articolul 6 – alineatul 3 a(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) se inserează următorul alineat 
(3a):

eliminat

„3a. În cazul în care comitetul de apel 
nu emite niciun aviz, Comisia poate 
supune chestiunea atenției Consiliului 
pentru a obține din partea acestuia o 
opinie care indică punctele de vedere și 
aprecierea sa cu privire la implicațiile mai 
ample ale lipsei avizului, inclusiv cu 
privire la implicațiile instituționale, 
juridice, politice și internaționale. 
Comisia ține seama de poziția exprimată 
de Consiliu în termen de 3 luni de la 
sesizare. În cazuri justificate în mod 
corespunzător, Comisia poate indica în 
sesizare un termen mai scurt.”

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – litera ba (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 182/2011
Articolul 6 – alineatul 4 a(nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) se introduce următorul alineat:
„4a. Prin derogare de la alineatul (3), 
în cazul în care nu se emite niciun aviz, în 
pofida unei evaluări pozitive a riscurilor 
care a confirmat că un produs prezentat 
pentru autorizare este cel puțin la fel de 
sigur ca un produs sau o substanță 
comparabile care se află deja pe piață, 
Comisia adoptă proiectul de act de punere 
în aplicare.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)
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Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera -a (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 182/2011
Articolul 10 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul în vigoare Amendamentul

(-a) primul paragraf se modifică după 
cum urmează:

1. Comisia păstrează un registru al 
lucrărilor comitetului, care conține:

„1. Comisia păstrează un registru public al 
lucrărilor comitetului, care conține:”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera -aa (nouă)
Regulamentul (UE) nr. 182/2011
Articolul 10 – paragraful 1 – litera b

Textul în vigoare Amendamentul

(-aa) la alineatul (1), litera (b) se 
modifică după cum urmează:

(b) ordinile de zi ale reuniunilor 
comitetelor;

„(b) ordinile de zi ale reuniunilor 
comitetelor, inclusiv proiectele de texte în 
privința cărora urmează să fie luată o 
decizie și documentele aflate în discuție;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 – litera a
Regulamentul (UE) nr. 182/2011
Articolul 10 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) rezultatul votării, inclusiv, în cazul (e) o listă a participanților la vot, 
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comitetului de apel, voturile exprimate de 
fiecare reprezentant al unui stat membru;

rezultatul votului, explicații ale votului 
sau abținerile din partea fiecărui stat 
membru, precum și motivul oricărei 
absențe;
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