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Lista documentelor Comisiei 

cu privire la care Comisia a primit avize motivate
1
  

referitoare la respectarea principiului subsidiarității din partea parlamentelor naționale în 

2017 

 
Documentul 

Comisiei 
Titlul 

Numărul de 

avize 

motivate 

(Protocolul 

nr. 2) 

Numărul de 

voturi 

(Protocolul 

nr. 2)
2
 

Camera națională 

care a prezentat 

avize motivate 

1 COM(2016) 861 Propunere de regulament al 

Parlamentului European și al 

Consiliului privind piața internă 

a energiei electrice (reformare)  

11 13 Bundesrat din Germania (1 vot)  

 

Bundestag din Germania (1 vot)  

 

Bundesrat din Austria (1 vot)  

 

Cortes Generales din Spania 

(2 voturi)  

 

Sénat din Franța (1 vot)  

 

Országgyűlés din Ungaria (2 voturi) 

 

Sejm din Polonia (1 vot)  

 

Senat din Polonia (1 vot)  

 

Poslanecká sněmovna din 

Republica Cehă (1 vot)  

 

Camera Deputaților din România 

(1 vot)  

 

Senatul din România (1 vot)  

2 COM(2016) 822 Propunere de directivă a 

Parlamentului European și a 

Consiliului privind efectuarea 

unui test de proporționalitate 

înainte de adoptarea unor noi 

reglementări referitoare la 

profesii 

5 5 Bundestag din Germania (1 vot)  

 

Bundesrat din Germania (1 vot)  

 

Bundesrat din Austria (1 vot)  

 

Assemblée nationale din Franța 

(1 vot) 

 

Sénat din Franța (1 vot) 

                                                 
1
  Pentru a fi considerat aviz motivat, în conformitate cu definiția prevăzută în Protocolul nr. 2, un aviz trebuie să 

indice motivul pentru care parlamentul național consideră că o propunere legislativă nu respectă principiul 

subsidiarității și trebuie să fie trimis Comisiei în termen de opt săptămâni de la transmiterea propunerii legislative 

către parlamentele naționale în toate limbile oficiale. 

2
  În conformitate cu Protocolul nr. 2, fiecare parlament național are două voturi; în cazul unui sistem bicameral, 

fiecare cameră are un vot. În cazul în care avizele motivate reprezintă cel puțin o treime (un sfert în cazul 

propunerilor în temeiul articolului 76 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene) din totalul voturilor 

alocate parlamentelor naționale, se atinge pragul așa-numitului „cartonaș galben” și proiectul de act legislativ 

trebuie revizuit. 19 dintre cele 56 de voturi reprezintă o treime din totalul voturilor alocate. 



 

2 

 
Documentul 

Comisiei 
Titlul 

Numărul de 

avize 

motivate 

(Protocolul 

nr. 2) 

Numărul de 

voturi 

(Protocolul 

nr. 2)
2
 

Camera națională 

care a prezentat 

avize motivate 

3 COM(2017) 253 Propunere de directivă a 

Parlamentului European și a 

Consiliului privind echilibrul 

dintre viața profesională și cea 

privată a părinților și 

îngrijitorilor și de abrogare a 

Directivei 2010/18/UE a 

Consiliului 

4 4 Eerste Kamer din Țările de Jos 

(1 vot)  

 

Tweede Kamer din Țările de Jos 

(1 vot) 

 

Sejm din Polonia (1 vot) 

 

Senat din Polonia (1 vot) 

4 COM(2016) 821 Propunere de directivă a 

Parlamentului European și a 

Consiliului cu privire la punerea 

în aplicare a Directivei 

2006/123/CE privind serviciile în 

cadrul pieței interne, care 

prevede o procedură de 

notificare pentru regimuri de 

autorizare și cerințele legate de 

servicii, și de modificare a 

Directivei 2006/123/CE și a 

Regulamentului (UE) nr. 

1024/2012 privind cooperarea 

administrativă prin 

intermediul Sistemului de 

informare al pieței interne 

4 4 Bundestag din Germania (1 vot)  

 

Bundesrat din Germania (1 vot)  

 

Assemblée nationale din Franța 

(1 vot)  

 

Sénat din Franța (1 vot)  

5 COM(2016) 864 Propunerea de directivă a 

Parlamentului European și a 

Consiliului privind normele 

comune pentru piața internă a 

energiei electrice (reformare)  

3 4 Bundesrat din Austria (1 vot)  

 

Országgyűlés din Ungaria (2 voturi)  

 

Senat din Polonia (1 vot)  

6 COM(2016) 863 Propunere de regulament al 

Parlamentului European și al 

Consiliului de instituire a 

Agenției Uniunii Europene 

pentru Cooperarea 

Autorităților de Reglementare 

din Domeniul Energiei 
(reformare)  

3 3 Bundestag din Germania (1 vot)  

 

Sénat din Franța (1 vot)  

 

Senatul din România (1 vot)  

7 COM(2016) 765 Propunere de directivă a 

Parlamentului European și a 

Consiliului de modificare a 

Directivei 2010/31/UE privind 

performanța energetică a 

clădirilor 

2 2 Eerste Kamer din Țările de Jos 

(1 vot)  

 

Tweede Kamer din Țările de Jos 

(1 vot)  

 

 

8 COM(2016) 723 Propunere de directivă a 

Parlamentului European și a 

Consiliului privind cadrele de 

restructurare preventivă, a 

doua șansă și măsurile de 

sporire a eficienței 

procedurilor de restructurare, 

de insolvență și de remitere de 

datorie și de modificare a 

Directivei 2012/30/UE 

2 2 Seanad Éireann din Irlanda (1 vot)  

 

Dáil Éireann din Irlanda (1 vot) 
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Documentul 

Comisiei 
Titlul 

Numărul de 

avize 

motivate 

(Protocolul 

nr. 2) 

Numărul de 

voturi 

(Protocolul 

nr. 2)
2
 

Camera națională 

care a prezentat 

avize motivate 

9 COM(2016) 823 Propunere de directivă a 

Parlamentului European și a 

Consiliului privind cadrul 

juridic și operațional al 

cardului electronic european 

pentru servicii  

2 2 Bundestag din Germania (1 vot)  

 

Bundesrat din Austria (1 vot)  

10 COM(2016) 824 Propunere de regulament al 

Parlamentului European și al 

Consiliului de introducere a 

unui card electronic european 

pentru servicii și a facilităților 

administrative aferente 

2 2 Bundestag din Germania (1 vot)  

 

Bundesrat din Austria (1 vot) 

11 COM(2017) 647 Propunere de regulament al 

Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) 

nr. 1073/2009 privind normele 

comune pentru accesul la piața 

internațională a serviciilor de 

transport cu autocarul și 

autobuzul 

2 4 Cortes Generales din Spania 

(2 voturi)  

 

Camerele Oireachtas din Irlanda 

(2 voturi) 

12 COM(2016) 815 Propunere de regulament al 

Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) 

nr. 883/2004 privind 

coordonarea sistemelor de 

securitate socială și a 

Regulamentului (CE) 

nr. 987/2009 de stabilire a 

procedurii de punere în aplicare a 

Regulamentului (CE) 

nr. 883/2004 

1 1 Sénat din Franța (1 vot) 

13 COM(2017) 275 Propunere de directivă a 

Parlamentului European și a 

Consiliului de modificare a 

Directivei 1999/62/CE de 

aplicare a taxelor la vehiculele 

grele de marfă pentru 

utilizarea anumitor 

infrastructuri 

1 1 Bundesrat din Austria (1 vot)  

14 COM(2017) 278 Propunere de directivă a 

Parlamentului European și a 

Consiliului de modificare a 

Directivei 2006/22/CE în ceea ce 

privește cerințele de control și 

de stabilire a unor norme 

specifice cu privire la 

Directiva 96/71/CE și la 

Directiva 2014/67/UE privind 

detașarea conducătorilor auto 

în sectorul transportului rutier 

1 1 Senat din Polonia (1 vot)  
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Documentul 

Comisiei 
Titlul 

Numărul de 

avize 

motivate 

(Protocolul 

nr. 2) 

Numărul de 

voturi 

(Protocolul 

nr. 2)
2
 

Camera națională 

care a prezentat 

avize motivate 

15 COM(2016) 750 Propunere de regulament al 

Parlamentului European și al 

Consiliului privind definirea, 

prezentarea și etichetarea 

băuturilor spirtoase, utilizarea 

denumirilor băuturilor 

spirtoase în prezentarea și pe 

etichetele altor produse 

alimentare și protecția 

indicațiilor geografice ale 

băuturilor spirtoase 

1 1 Senato della Repubblica din Italia 

(1 vot)  

16 COM(2017) 477 Propunere de regulament al 

Parlamentului European și al 

Consiliului privind ENISA, 

„Agenția UE pentru Securitate 

Cibernetică”, de abrogare a 

Regulamentului (UE) 

nr. 526/2013 și privind 

certificarea de securitate 

cibernetică pentru tehnologia 

informației și comunicațiilor 

(„Legea privind securitatea 

cibernetică”)  

1 1 Sénat din Franța (1 vot)  

17 COM(2017) 495 Propunere de regulament al 

Parlamentului European și al 

Consiliului privind un cadru 

pentru fluxul liber al datelor 

fără caracter personal în 

Uniunea Europeană 

1 1 Sénat din Franța (1 vot)  

18 COM(2016) 850 Propunere de regulament al 

Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) 

nr. 575/2013 în ceea ce privește 

indicatorul efectului de levier, 

indicatorul de finanțare stabilă 

netă, cerințele privind 

fondurile proprii și pasivele 

eligibile, riscul de credit al 

contrapărții, riscul de piață, 

expunerile față de contrapărți 

centrale, expunerile față de 

organisme de plasament 

colectiv, expunerile mari, 

raportarea și cerințele de 

publicare a informațiilor și de 

modificare a Regulamentului 

(UE) nr. 648/2012 

1 2 Riksdag din Suedia (2 voturi)  
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Documentul 

Comisiei 
Titlul 

Numărul de 

avize 

motivate 

(Protocolul 

nr. 2) 

Numărul de 

voturi 

(Protocolul 

nr. 2)
2
 

Camera națională 

care a prezentat 

avize motivate 

19 COM(2016) 854 Propunere de directivă a 

Parlamentului European și a 

Consiliului de modificare a 

Directivei 2013/36/UE în ceea ce 

privește entitățile exceptate, 

societățile financiare holding, 

societățile financiare holding 

mixte, remunerarea, măsurile 

și competențele de 

supraveghere și măsurile de 

conservare a capitalului 

1 2 Riksdag din Suedia (2 voturi)  

20 COM(2017) 331 Propunere de regulament al 

Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) 

nr. 1095/2010 de instituire a 

Autorității europene de 

supraveghere (Autoritatea 

europeană pentru valori 

mobiliare și piețe) și a 

Regulamentului (UE) 

nr. 648/2012 în ceea ce privește 

procedurile și autoritățile 

implicate în autorizarea 

contrapărților centrale și 

cerințele pentru recunoașterea 

contrapărților centrale din țări 

terțe 

1 2 Riksdag din Suedia (2 voturi)  

21 COM(2017) 536 Propunere de regulament al 

Parlamentului European și al 

Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) 

nr. 1093/2010, a Regulamentului 

(UE) nr. 1094/2010, a 

Regulamentului (UE) 

nr. 1095/2010, a Regulamentului 

(UE) nr. 345/2013, a 

Regulamentului (UE) 

nr. 346/2013, a Regulamentului 

(UE) nr. 600/2014, a 

Regulamentului (UE) 2015/760, 

a Regulamentului (UE) 

2016/1011 și a Regulamentului 

(UE) 2017/1129 (propuneri 

pentru consolidarea reformei 

arhitecturii de supraveghere a 

Uniunii Europene) 

1 2 Riksdag din Suedia (2 voturi)  

22 COM(2016) 683 Propunere de directivă a 

Consiliului privind o bază 

fiscală consolidată comună a 

societăților  

1 1 Camera Comunelor din Regatul 

Unit (1 vot)  

23 COM(2016) 685 Propunere de directivă a 

Consiliului privind o bază 

fiscală comună a societăților 

1 1 Camera Comunelor din Regatul 

Unit (1 vot)  

Numărul TOTAL de avize motivate primite 52   

 


