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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Comisia pentru transport și turism salută propunerea Comisiei, deoarece constituie un pas 

semnificativ către o aliniere cuprinzătoare a legislației UE la regimul actelor delegate și de 

punere în aplicare, astfel cum se prevede în Tratatul de la Lisabona de aproape opt ani.  

Prezenta propunere urmărește alinierea dispozițiilor referitoare la procedura de reglementare 

cu control din 168 de acte legislative, printre care 34 de acte de bază legate de politica de 

mobilitate și de transport.  

În multe domenii juridice, cum ar fi transportul, chestiuni care, la prima vedere, par a fi destul 

de tehnice pot implica alegeri politice cu consecințe importante; din acest motiv, Parlamentul 

ar trebui să recurgă la delegarea de competențe Comisiei pentru a asigura legitimitatea 

democratică a întregului proces de legiferare al UE. 

Amendamentele abordează următoarele chestiuni: 

• durata delegării competențelor de cinci ani, cu reînnoire automată în urma unui raport 

al Comisiei care trebuie să fie întocmit cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de 

cinci ani; 

• împuternicirea pentru adoptarea de acte delegate în completarea Directivei 97/70 a 

Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 725/2004; 

• împuternicirea pentru adoptarea de acte delegate de modificare a Directivei 

2009/18/CE, a Directivei 2009/59/CE, a Directivei 2001/96/CE, a Directivei 

2009/18/CE în vederea excluderii din domeniul de aplicare al acestora a oricărei 

modificări a instrumentelor internaționale dacă există riscul evident de reducere a 

standardului de siguranță maritimă. 

AMENDAMENTELE 

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este 

comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente: 

 

Amendamentul  1 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea VII – punctul 60 – paragraful 3 – punctul 2 

Regulamentul (CE) nr. 437/2003 

Articolul 5 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia este împuternicită să adopte, în 

conformitate cu articolul 10a, acte delegate 

referitoare la stabilirea altor standarde de 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate, în conformitate cu articolul 10a, 

pentru a completa prezentul regulament 
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precizie.; prin stabilirea altor standarde de precizie.; 

 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 102 – paragraful 2 – punctul 2 

Regulamentul (CEE) nr. 3922/91 

Articolul 11a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 11 

alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de timp nedeterminată, începând 

cu [data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. 

2. Delegarea de competențe, 

menționată la articolul 11 alineatul (1), se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de 

cinci ani, începând cu  [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu 

cu 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 cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 103 – paragraful 2 – punctul 2 

Directiva 95/50/CE 

Articolul 9aa – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 9a, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de timp 

nedeterminată, începând cu [data intrării 

în vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. 

2. Delegarea de competențe, 

menționată la articolul 9a, se conferă 

Comisiei pentru o perioadă de cinci ani, 

începând cu [data intrării în vigoare a 

prezentului Regulament Omnibus]. 

Comisia prezintă un raport privind 

delegarea de competențe cel târziu cu 

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 
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Parlamentul European sau Consiliul se 

opune prelungirii respective cel târziu cu 

trei luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 104 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În vederea adaptării Directivei 97/70/CE la 

evoluțiile dreptului internațional, 

competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din tratat ar 

trebui delegată Comisiei pentru a modifica 

directiva respectivă în vederea aplicării 

modificărilor ulterioare ale Protocolului de 

la Torremolinos. 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 

privind o mai bună legiferare din 

13 aprilie 2016. 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 

sistematic acces la reuniunile grupurilor 

de experți ale Comisiei însărcinate cu 

pregătirea actelor delegate. 

În vederea adaptării Directivei 97/70/CE la 

evoluțiile dreptului internațional, 

competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din tratat ar 

trebui delegată Comisiei pentru a modifica 

directiva respectivă în vederea aplicării 

modificărilor ulterioare ale Protocolului de 

la Torremolinos și pentru a adopta 

dispoziții pentru o interpretare armonizată 

a dispozițiilor din anexa la Protocolul de 

la Torremolinos care au fost lăsate la 

latitudinea administrațiilor fiecărei părți 

contractante. 

 Pentru a se asigura protecția standardelor 

Uniunii, ar trebui să se delege Comisiei 

competența de a adopta acte delegate în 

conformitate cu articolul 290 din tratat 

pentru a modifica prezenta directivă astfel 

încât să excludă din domeniul său de 

aplicare orice modificare a Protocolului 

de la Torremolinos în cazul în care, pe 

baza unei evaluări a Comisiei, există un 

risc evident că o astfel de modificare 

internațională ar reduce standardele în 

domeniul siguranței maritime, al 
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prevenirii poluării de către nave sau al 

protejării condițiilor de viață și de muncă 

la bordul navei stabilite de legislația 

maritimă a Uniunii, sau că o astfel de 

modificare ar fi incompatibilă cu aceasta 

din urmă. 

 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 privind o mai 

bună legiferare din 13 aprilie 2016. 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 sistematic acces la 

reuniunile grupurilor de experți ale 

Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 

delegate. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 104 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În vederea asigurării unor condiții 

uniforme de punere în aplicare a 

Directivei 97/70/CE, ar trebui conferite 

Comisiei competențe de executare pentru 

a adopta dispoziții pentru o interpretare 

armonizată a acelor prevederi ale anexei 

la Protocolul de la Torremolinos care au 

fost lăsate la latitudinea administrațiilor 

părților contractante, în măsura necesară 

pentru a se asigura punerea în aplicare 

coerentă a acestora în Uniune. 

Competențele respective trebuie exercitate 

în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

182/2011. 

eliminat 
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Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 104 – paragraful 3 – punctul 1 

Directiva 97/70/CE 

Articolul 8 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comisia poate stabili, prin 

intermediul unor acte de punere în 

aplicare, o interpretare armonizată a acelor 

prevederi ale anexei la Protocolul de la 

Torremolinos care au fost lăsate la 

aprecierea administrațiilor fiecărei părți 

contractante, în măsura necesară pentru a 

se asigura punerea în aplicare coerentă a 

acestora în Uniune. Aceste acte de punere 

în aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura menționată la articolul 9 

alineatul (2). 

2. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate, în conformitate cu 

articolul 8a, de completare a Directivei 

97/70/CE pentru a stabili o interpretare 

armonizată a acelor prevederi ale anexei la 

Protocolul de la Torremolinos care au fost 

lăsate la aprecierea administrațiilor fiecărei 

părți contractante. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 104 – paragraful 3 – punctul 1 

Directiva 97/70/CE 

Articolul 8 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Modificările aduse instrumentului 

internațional menționat la articolul 2 

alineatul (4) pot fi excluse din domeniul de 

aplicare al prezentei directive, în temeiul 

articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 

2099/2002 al Parlamentului European și 

al Consiliului*. 

3. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate, în conformitate cu 

articolul 8a, de modificare a prezentei 

directive pentru a exclude din domeniul 

său de aplicare orice modificare a 
instrumentului internațional menționat la 

articolul 2 alineatul (4) în cazul în care, pe 

baza unei evaluări a Comisiei, există un 

risc evident că o astfel de modificare 

internațională ar reduce standardul 

siguranței maritime, al prevenirii poluării 

de către nave sau al protejării condițiilor 

de viață și de muncă la bordul navei 

stabilite de legislația maritimă a Uniunii, 

sau ca ea ar fi incompatibilă cu aceasta 

din urmă. 
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Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 104 – paragraful 3 – punctul 2 

Directiva 97/70/CE 

Articolul 8a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 8 

alineatul (1), se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de timp nedeterminată, începând 

cu [data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 8, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de 

cinci ani, începând cu  [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu 

cu 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 cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 104 – paragraful 3 – punctul 2 

Directiva 97/70/CE 

Articolul 8a – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Delegarea de competențe 

menționată la articolul 8 alineatul (1) 

poate fi revocată în orice moment de către 

Parlamentul European sau de către 

Consiliu. O decizie de revocare pune capăt 

delegării de competențe specificată în 

decizia respectivă. Aceasta produce efecte 

din ziua următoare datei publicării deciziei 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 

de la o dată ulterioară specificată în 

decizie. Aceasta nu aduce atingere 

validității actelor delegate aflate deja în 

vigoare. 

3. Delegarea de competențe 

menționată la articolul 8 poate fi revocată 

în orice moment de către Parlamentul 

European sau de către Consiliu. O decizie 

de revocare pune capăt delegării de 

competențe specificată în 

decizia respectivă. Aceasta produce efecte 

din ziua următoare datei publicării deciziei 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

sau de la o dată ulterioară specificată în 

decizie. Aceasta nu aduce atingere 

validității actelor delegate aflate deja în 

vigoare. 
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Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 104 – paragraful 3 – punctul 2 

Directiva 97/70/CE 

Articolul 8a – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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, atât 

Parlamentul European, cât și Consiliul au 

informat Comisia că nu vor formula 

obiecții. Perioada respectivă se prelungește 

cu două luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a 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, atât Parlamentul European, cât și 

Consiliul au informat Comisia că nu vor 

formula obiecții. Perioada respectivă se 

prelungește cu două luni la inițiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului. 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 105 – paragraful 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Pentru a se asigura protecția standardelor 

Uniunii, ar trebui să se delege Comisiei 

competența de a adopta acte delegate în 

conformitate cu articolul 290 din tratat 

pentru a modifica prezenta directivă astfel 

încât să excludă din domeniul său de 

aplicare orice modificare a Marpol 73/78 

în cazul în care, pe baza unei evaluări a 

Comisiei, există un risc evident că o astfel 

de modificare internațională ar reduce 

standardele din domeniul siguranței 

maritime, al prevenirii poluării de către 

nave sau al protejării condițiilor de viață 

și de muncă la bordul navei stabilite de 

legislația maritimă a Uniunii, sau că ar fi 

incompatibilă cu aceasta din urmă. 
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Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 105 – paragraful 3 – punctul 1 

Directiva 2000/59/CE 

Articolul 13a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 15, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de timp 

nedeterminată, începând cu [data intrării 

în vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 15, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de 

cinci ani, începând cu [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu 

cu 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 cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 105 – paragraful 3 – punctul 3 

Directiva 2009/59/CE 

Articolul 15 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Modificările aduse instrumentelor 

internaționale menționate la articolul 2 

pot fi excluse din domeniul de aplicare al 

prezentei directive, în temeiul articolului 5 

din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului*. 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate, în conformitate cu articolul 13a, 

de modificare a prezentei directive pentru 

a exclude din domeniul său de aplicare 

orice modificare a instrumentului 

internațional menționat la articolul 2 în 

cazul în care, pe baza unei evaluări a 

Comisiei, există un risc evident că o astfel 

de modificare internațională ar reduce 

standardele din domeniul siguranței 

maritime, al prevenirii poluării de către 

nave sau al protejării condițiilor de viață 
și de muncă la bordul navei stabilite de 

legislația maritimă a Uniunii, sau că ar fi 
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incompatibilă cu aceasta din urmă. 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 106 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Pentru a se asigura protecția standardelor 

Uniunii, ar trebui să se delege Comisiei 

competența de a adopta acte delegate în 

conformitate cu articolul 290 din tratat 

pentru a modifica prezenta directivă astfel 

încât să excludă din domeniul său de 

aplicare orice modificare a instrumentelor 

internaționale menționate la articolul 3 

din prezenta directivă în cazul în care, pe 

baza unei evaluări a Comisiei, există un 

risc evident că o astfel de modificare 

internațională ar reduce standardele din 

domeniul siguranței maritime, al 

prevenirii poluării de către nave sau al 

protejării condițiilor de viață și de muncă 

la bordul navei stabilite de legislația 

maritimă a Uniunii, sau că ar fi 

incompatibilă cu aceasta din urmă. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 106 – paragraful 3 – punctul 2 

Directiva 2001/96/CE 

Articolul 15 – nota de subsol 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

* JO L 123, 12.5.2016, p. 1. eliminat 

Justificare 

Referință incorectă 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 106 – paragraful 3 – punctul 2 

Directiva 2001/96/CE 
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Articolul 15 – paragraful 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Modificările aduse instrumentelor 

internaționale menționate la articolul 3 

pot fi excluse din domeniul de aplicare al 

prezentei directive, în temeiul articolului 5 

din Regulamentul (CE) nr. 2099/2002. 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate, în conformitate cu articolul 15a, 

de modificare a prezentei directive pentru 

a exclude din domeniul său de aplicare 

orice modificare a instrumentului 

internațional menționat la articolul 3 în 

cazul în care, pe baza unei evaluări a 

Comisiei, există un risc evident că o astfel 

de modificare internațională ar reduce 

standardele din domeniul siguranței 

maritime, al prevenirii poluării de către 

nave sau al protejării condițiilor de viață 

și de muncă la bordul navei stabilite de 

legislația maritimă a Uniunii, sau ar fi 

incompatibilă cu aceasta din urmă. 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 106 – paragraful 3 – punctul 3 

Directiva 2001/96/CE 

Articolul 15a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 15, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de timp 

nedeterminată, începând cu [data intrării 

în vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 15, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de 

cinci ani, începând cu [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu 

cu 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 cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 
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Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 107 – paragraful 3 – punctul 2 

Directiva 2002/59/CE 

Articolul 27a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 27, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de timp 

nedeterminată, începând cu [data intrării 

în vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 27, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de 

cinci ani, începând cu [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu 

cu 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 cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 108 – paragraful 2 – punctul 3 

Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 

Articolul 7a – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 7, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de timp 

nedeterminată, începând cu [data intrării 

în vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 7, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de 

cinci ani, începând cu [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu 

cu 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 cel târziu cu trei luni înainte de 
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încheierea fiecărei perioade. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 109 – paragraful 2 – punctul 2 

Directiva 2003/25/CE 

Articolul 10a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 10, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de timp 

nedeterminată, începând cu [data intrării 

în vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 10, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de 

cinci ani, începând cu [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu 

cu 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 cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 110 – paragraful 2 – punctul 2 

Directiva 2003/59/CE 

Articolul 11a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 11, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de timp 

nedeterminată, începând cu [data intrării 

în vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 11, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de 

cinci ani, începând cu [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu 

cu nouă luni înainte de încheierea 

perioadei de cinci ani. Delegarea de 

competențe se prelungește tacit cu 

perioade de timp identice, cu excepția 
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cazului în care Parlamentul European 

sau Consiliul se opune prelungirii 

respective cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 111 – paragraful 3 – punctul 4 

Regulamentul (CE) nr. 782/2003 

Articolul 8a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 6 alineatul 

(1) și la articolul 8, se conferă Comisiei 

pentru o perioadă de timp nedeterminată, 

începând cu [data intrării în vigoare a 

prezentului Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 6 alineatul 

(1) și la articolul 8, se conferă Comisiei 

pentru o perioadă de cinci ani, începând cu 

[data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. Comisia prezintă 

un raport privind delegarea de competențe 

cel târziu cu 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 cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 112 – paragraful 3 – punctul 2 

Directiva 2004/52/CE 

Articolul 4a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 4 

alineatele (2), (4) și (5), se conferă 

Comisiei pentru o perioadă de timp 

nedeterminată, începând cu [data intrării 

în vigoare a prezentului Regulament 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 4 

alineatele (2), (4) și (5), se conferă 

Comisiei pentru o perioadă de cinci ani, 

începând cu [data intrării în vigoare a 

prezentului Regulament Omnibus]. 

Comisia prezintă un raport privind 
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Omnibus]. delegarea de competențe cel târziu cu 

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 cel târziu cu 

trei luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 113 – paragraful 2 – punctul 2 

Directiva 2004/54/CE 

Articolul 16a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 16, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de timp 

nedeterminată, începând cu [data intrării 

în vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 16, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de 

cinci ani, începând cu [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu 

cu 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 cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 114 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În vederea adaptării Regulamentului (CE) 

nr. 725/2004 la evoluțiile dreptului 

internațional, competența de a adopta acte 

în conformitate cu articolul 290 din tratat 

ar trebui delegată Comisiei pentru a 

modifica regulamentul respectiv în vederea 

În vederea adaptării Regulamentului (CE) 

nr. 725/2004 la evoluțiile dreptului 

internațional, competența de a adopta acte 

în conformitate cu articolul 290 din tratat 

ar trebui delegată Comisiei pentru a 

modifica regulamentul respectiv în vederea 
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integrării modificărilor aduse anumitor 

instrumente 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 

privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 

2016. 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 sistematic 

acces la reuniunile grupurilor de experți ale 

Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 

delegate. 

integrării modificărilor aduse anumitor 

instrumente internaționale și pentru a 

defini proceduri armonizate pentru 

aplicarea dispozițiilor obligatorii ale 

Codului ISPS, fără a extinde domeniul de 

aplicare al regulamentului 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 privind o mai 

bună legiferare din 13 aprilie 2016. 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 sistematic acces la reuniunile 

grupurilor de experți ale Comisiei 

însărcinate cu pregătirea actelor delegate. 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 114 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În vederea asigurării unor condiții 

uniforme de punere în aplicare a 

Regulamentului (CE) nr. 725/2004, ar 

trebui conferite Comisiei competențe de 

executare pentru a defini procedurile 

armonizate pentru aplicarea dispozițiilor 

obligatorii ale Codului ISPS fără a 

extinde domeniul de aplicare al 

regulamentului respectiv. Competențele 

respective trebuie exercitate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

182/2011. 

eliminat 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 114 – paragraful 3 – punctul 1 

Regulamentul (CE) No 725/2004 

Articolul 10 – alineatul 3 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Comisia stabilește proceduri 

armonizate pentru aplicarea dispozițiilor 

obligatorii ale Codului ISPS fără a 

extinde domeniul de aplicare al 

prezentului regulament. Aceste acte de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura menționată la 

articolul 11 alineatul (2).; 

3. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate, în conformitate cu 

articolul 10a, de completare a 

Regulamentului (CE) nr. 725/2004 cu 

scopul de a stabili proceduri armonizate 

pentru aplicarea dispozițiilor obligatorii 

ale Codului ISPS fără a extinde domeniul 

de aplicare al prezentului regulament.”; 

 

Amendamentul  28 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 114 – paragraful 3 – punctul 2 

Regulamentul (CE) No 725/2004 

Articolul 10a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 10 

alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de timp nedeterminată, începând 

cu [data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 10 

alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de cinci ani, începând cu [data 

intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. Comisia prezintă 

un raport privind delegarea de competențe 

cel târziu cu 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 cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 

Amendamentul  29 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 115 – paragraful 2 – punctul 3 

Regulamentul (CE) nr. 785/2004 

Articolul 8a – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

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 timp 

nedeterminată, începând cu [data intrării 

în vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. 

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, 

începând cu [data intrării în vigoare a 

prezentului Regulament Omnibus]. 

Comisia prezintă un raport privind 

delegarea de competențe cel târziu cu 

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 cel târziu cu 

trei luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 116 – paragraful 2 – punctul 3 

Regulamentul (CE) nr. 789/2004 

Articolul 9a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 9 alineatul 

(1), se conferă Comisiei pentru o perioadă 

de timp nedeterminată, începând cu 

[data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 9 alineatul 

(1), se conferă Comisiei pentru o perioadă 

de cinci ani, începând cu [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu 

cu 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 cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 
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Amendamentul  31 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 117 – paragraful 2 – punctul 2 

Regulamentul (CE) nr. 868/2004 

Articolul 14a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 5 alineatul 

(3), se conferă Comisiei pentru o perioadă 

de timp nedeterminată, începând cu [data 

intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 5 alineatul 

(3), se conferă Comisiei pentru o perioadă 

de cinci ani, începând cu [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu 

cu 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 cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 118 – paragraful 2 – punctul 2 

Directiva 2005/44/CE 

Articolul 10a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 10, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de timp 

nedeterminată, începând cu [data intrării 

în vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 10, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de 

cinci ani, începând cu [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu 

cu 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 cel târziu cu trei luni înainte de 
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încheierea fiecărei perioade. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 119 – paragraful 2 – punctul 2 

Directiva 2005/65/CE 

Articolul 14a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 14, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de timp 

nedeterminată, începând cu [data intrării 

în vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 14, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de 

cinci ani, începând cu [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu 

cu 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 cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 120 – paragraful 2 – punctul 3 

Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 

Articolul 14a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 3 alineatul 

(2) și la articolul 8, se conferă Comisiei 

pentru o perioadă de timp nedeterminată, 

începând cu [data intrării în vigoare a 

prezentului Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 3 alineatul 

(2) și la articolul 8, se conferă Comisiei 

pentru o perioadă de cinci ani, începând cu 

[data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. Comisia prezintă 

un raport privind delegarea de competențe 

cel târziu cu nouă luni înainte de 

încheierea perioadei de cinci ani. 

Delegarea de competențe se prelungește 

tacit cu perioade de timp identice, cu 
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excepția cazului în care Parlamentul 

European sau Consiliul se opune 

prelungirii respective cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 121 – paragraful 3 – punctul 4 

Directiva 2006/126/CE 

Articolul 8a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 1 

alineatele (2) și (3), la articolul 3 alineatul 

(2) și la articolul 8, se conferă Comisiei 

pentru o perioadă de timp nedeterminată, 

începând cu [data intrării în vigoare a 

prezentului Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 1 

alineatele (2) și (3), la articolul 3 alineatul 

(2) și la articolul 8, se conferă Comisiei 

pentru o perioadă de cinci ani, începând cu 

[data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. Comisia prezintă 

un raport privind delegarea de competențe 

cel târziu cu 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 cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 122 – paragraful 2 – punctul 2 

Regulamentul (CE) nr. 336/2006 

Articolul 11a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 11 

alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de timp nedeterminată, începând 

cu [data intrării în vigoare a prezentului 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 11 

alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de cinci ani începând cu [data 

intrării în vigoare a prezentului 
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Regulament Omnibus]. Regulament Omnibus]. Comisia prezintă 

un raport privind delegarea de competențe 

cel târziu cu 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 cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 

Amendamentul  37 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 123 – paragraful 3 – punctul 6 

Directiva 2007/59/CE 

Articolul 31a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 4 alineatul 

(4), la articolul 22 alineatul (4), la articolul 

23 alineatul (3), la articolul 25 alineatul 

(5), la articolul 31 alineatul (1) și la 

articolul 34, se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de timp nedeterminată, începând 

cu [data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 4 alineatul 

(4), la articolul 22 alineatul (4), la articolul 

23 alineatul (3), la articolul 25 alineatul 

(5), la articolul 31 alineatul (1) și la 

articolul 34, se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de cinci ani începând cu [data 

intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. Comisia prezintă 

un raport privind delegarea de competențe 

cel târziu cu 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 cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 

Amendamentul  38 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 124 – paragraful 3 – punctul 2 

Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 

Articolul 34a – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolele 33 și 34, 

se conferă Comisiei pentru o perioadă de 

timp nedeterminată, începând cu [data 

intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolele 33 și 34, 

se conferă Comisiei pentru o perioadă de 

cinci ani, începând cu [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu 

cu 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 cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 125 – paragraful 2 – punctul 2 

Directiva 2008/68/CE 

Articolul 8a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 8 alineatul 

(1), se conferă Comisiei pentru o perioadă 

de timp nedeterminată, începând cu 

[data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 8 alineatul 

(1), se conferă Comisiei pentru o perioadă 

de cinci ani începând cu [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu 

cu 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 cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 
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Amendamentul  40 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 126 – paragraful 3 – punctul 4 

Directiva 2008/96/CE 

Articolul 12a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 7 alineatul 

(1a) și la articolul 12, se conferă Comisiei 

pentru o perioadă de timp nedeterminată, 

începând cu [data intrării în vigoare a 

prezentului Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 7 alineatul 

(1a) și la articolul 12, se conferă Comisiei 

pentru o perioadă de cinci ani începând cu 

[data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. Comisia prezintă 

un raport privind delegarea de competențe 

cel târziu cu 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 cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 127 – paragraful 3 – punctul 3 

Regulamentul (CE) nr. 300/2008 

Articolul 18a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 4 

alineatele (2) și (4) și la articolul 11 

alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de timp nedeterminată, începând 

cu [data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate ,menționată la articolul 4 

alineatele (2) și (4) și la articolul 11 

alineatul (2), se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de cinci ani, începând cu [data 

intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. Comisia prezintă 

un raport privind delegarea de competențe 

cel târziu cu 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 



 

PE604.743v02-00 26/33 AD\1132631RO.docx 

RO 

European sau Consiliul se opune 

prelungirii respective cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 128 – paragraful 3 – punctul 1 

Directiva 2009/15/CE 

Articolul 5a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 7 alineatul 

(1), se conferă Comisiei pentru o perioadă 

de timp nedeterminată, începând cu 

[data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 7 alineatul 

(1), se conferă Comisiei pentru o perioadă 

de cinci ani începând cu [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu 

cu 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 cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

Amendamentul 43 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 129 – paragraful 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 Pentru a se asigura protecția standardelor 

Uniunii, ar trebui să se delege Comisiei 

competența de a adopta acte delegate în 

conformitate cu articolul 290 din tratat 

pentru a modifica prezenta directivă astfel 

încât să excludă din domeniul său de 

aplicare orice modificare a Codului OMI 

pentru investigarea accidentelor și 

incidentelor maritime în cazul în care, pe 

baza unei evaluări a Comisiei, există un 

risc evident că modificarea internațională 
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ar reduce standardele din domeniul 

siguranței maritime, al prevenirii poluării 

de către nave sau al protejării condițiilor 

de viață și de muncă la bordul navei 

stabilite de legislația maritimă a Uniunii, 

sau că ar fi incompatibilă cu aceasta din 

urmă. 

Amendamentul  44 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 129 – paragraful 3 – punctul 2 

Directiva 2009/18/CE 

Articolul 18a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 5 alineatul 

(4) și la articolul 20, se conferă Comisiei 

pentru o perioadă de timp nedeterminată, 

începând cu [data intrării în vigoare a 

prezentului Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 5 alineatul 

(4) și la articolul 20, se conferă Comisiei 

pentru o perioadă de cinci ani, începând cu 

[data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. Comisia prezintă 

un raport privind delegarea de competențe 

cel târziu cu 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 cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

Amendamentul  45 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 129 – paragraful 3 – punctul 4 

Directiva 2009/18/CE 

Articolul 20 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Modificările aduse Codului OMI 

pentru investigarea accidentelor și 

incidentelor maritime pot fi excluse din 

domeniul de aplicare al prezentei 

directive, în temeiul articolului 5 din 

3. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate, în conformitate cu 

articolul 18a, de modificare a prezentei 

directive pentru a exclude din domeniul 

său de aplicare orice modificare a Codului 

OMI pentru investigarea accidentelor și 
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Regulamentul (CE) nr. 2099/2002. incidentelor maritime în cazul în care, pe 

baza unei evaluări a Comisiei, există un 

risc evident că modificarea internațională 

ar reduce standardele din domeniul 

siguranței maritime, al prevenirii poluării 
de către nave sau al protejării condițiilor 

de viață și de muncă la bordul navei 

stabilite de legislația maritimă a Uniunii, 

sau că ar fi incompatibilă cu aceasta din 

urmă. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 130 – paragraful 2 – punctul 2 

Directiva 2009/33/CE 

Articolul 8a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 7, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de timp 

nedeterminată, începând cu [data intrării 

în vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 7, se 

conferă Comisiei pentru o perioadă de 

cinci ani, începând cu [data intrării în 

vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. Comisia prezintă un raport 

privind delegarea de competențe cel târziu 

cu 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 cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

 

Amendamentul  47 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 131 – paragraful 3 – punctul 4 

Regulamentul (CE) nr. 391/2009 

Articolul 14a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 13 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 13 
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alineatul (1) și la articolul 14 alineatele (1) 

și (2), se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de timp nedeterminată, începând 

cu [data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. 

alineatul (1) și la articolul 14 alineatele (1) 

și (2), se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de cinci ani începând cu [data 

intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. Comisia prezintă 

un raport privind delegarea de competențe 

cel târziu cu 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 cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 

Amendamentul  48 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 132 – paragraful 3 – punctul 2 

Regulamentul (CE) nr. 392/2009 

Articolul 9a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 9 

alineatele (1) și (2), se conferă Comisiei 

pentru o perioadă de timp nedeterminată, 

începând cu [data intrării în vigoare a 

prezentului Regulament Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate menționată la articolul 9 alineatele 

(1) și (2) se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de cinci ani, începând cu [data 

intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. Comisia prezintă 

un raport privind delegarea de competențe 

cel târziu cu 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 cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 

Amendamentul  49 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 133 – paragraful 3 – punctul 6 
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Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

Articolul 24a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 6 alineatul 

(2) și la articolul 8 alineatul (9), se conferă 

Comisiei pentru o perioadă de timp 

nedeterminată, începând cu [data intrării 

în vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 6 alineatul 

(2) și la articolul 8 alineatul (9), se conferă 

Comisiei pentru o perioadă de cinci ani, 

începând cu [data intrării în vigoare a 

prezentului Regulament Omnibus]. 

Comisia prezintă un raport privind 

delegarea de competențe cel târziu cu 

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 cel târziu cu 

trei luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 

Amendamentul  50 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 134 – paragraful 3 – punctul 3 

Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

Articolul 14a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 4 

alineatele (2) și (4) și la articolul 5 

alineatul (4), se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de timp nedeterminată, începând 

cu [data intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 4 

alineatele (2) și (4) și la articolul 5 

alineatul (4), se conferă Comisiei pentru o 

perioadă de cinci ani, începând cu [data 

intrării în vigoare a prezentului 

Regulament Omnibus]. Comisia prezintă 

un raport privind delegarea de competențe 

cel târziu cu 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 cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 



 

AD\1132631RO.docx 31/33 PE604.743v02-00 

 RO 

perioade. 

 

Amendamentul  51 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea XI – punctul 135 – paragraful 3 – punctul 6 

Regulamentul (CE) nr. 1073/2009 

Articolul 25a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 4 alineatul 

(2), la articolul 5 alineatele (3) și (5), la 

articolul 6 alineatul (4), la articolul 7 

alineatul (2), la articolul 12 alineatul (5) și 

la articolul 28 alineatul (3), se conferă 

Comisiei pentru o perioadă de timp 

nedeterminată, începând cu [data intrării 

în vigoare a prezentului Regulament 

Omnibus]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate, menționată la articolul 4 alineatul 

(2), la articolul 5 alineatele (3) și (5), la 

articolul 6 alineatul (4), la articolul 7 

alineatul (2), la articolul 12 alineatul (5) și 

la articolul 28 alineatul (3), se conferă 

Comisiei pentru o perioadă de cinci ani 

începând cu [data intrării în vigoare a 

prezentului Regulament Omnibus]. 

Comisia prezintă un raport privind 

delegarea de competențe cel târziu cu 

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 cel târziu cu 

trei luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 
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