
 

 

 

PARLAMENTUL EUROPEAN  2017 - 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRAS 

 

DIN DOCUMENTUL „TEXTE ADOPTATE” 

 

 

DIN PERIOADA DE SESIUNE 

 

13 - 16 noiembrie 2017 

 

 

 

 

 

 

 

RO  Unită în diversitate RO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

  3 

CUPRINS 

 

P8_TA-PROV(2017)0424 ........................................................................................................ 5 
TIPOLOGIILE TERITORIILOR ***I 

P8_TA-PROV(2017)0425 ...................................................................................................... 25 
RECUNOAȘTEREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE ÎN DOMENIUL NAVIGAȚIEI INTERIOARE ***I 

P8_TA-PROV(2017)0426 .................................................................................................... 127 
COOPERAREA DINTRE AUTORITĂȚILE NAȚIONALE ÎNSĂRCINATE SĂ ASIGURE APLICAREA 

LEGISLAȚIEI ÎN MATERIE DE PROTECȚIE A CONSUMATORULUI ***I 

P8_TA-PROV(2017)0429 .................................................................................................... 209 
PERIOADA PENTRU ADOPTAREA ACTELOR DELEGATE ***I 

P8_TA-PROV(2017)0437 .................................................................................................... 217 
PROTECȚIA ÎMPOTRIVA IMPORTURILOR CARE FAC OBIECTUL UNUI DUMPING DIN PARTEA 

ȚĂRILOR CARE NU SUNT MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE ȘI PROTECȚIA ÎMPOTRIVA 

IMPORTURILOR CARE FAC OBIECTUL UNOR SUBVENȚII DIN PARTEA ȚĂRILOR CARE NU SUNT 

MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE ***I 

P8_TA-PROV(2017)0423 .................................................................................................... 239 
SALVAREA DE VIEȚI OMENEȘTI: SPORIREA SIGURANȚEI AUTOVEHICULELOR ÎN UE 

P8_TA-PROV(2017)0438 .................................................................................................... 249 
STATUL DE DREPT ÎN MALTA 

P8_TA-PROV(2017)0439 .................................................................................................... 255 
NEGOCIERILE MULTILATERALE ÎN VEDEREA CELEI DE-A 11-A EDIȚII A CONFERINȚEI 

MINISTERIALE A OMC 

P8_TA-PROV(2017)0442 .................................................................................................... 261 
SITUAȚIA STATULUI DE DREPT ȘI A DEMOCRAȚIEI ÎN POLONIA 

P8_TA-PROV(2017)0446 .................................................................................................... 269 
ACORDUL DE PARTENERIAT PRIVIND RELAȚIILE ȘI COOPERAREA UE-NOUA ZEELANDĂ 

(APROBARE) *** 

P8_TA-PROV(2017)0447 .................................................................................................... 271 
ACORDUL DE PARTENERIAT PRIVIND RELAȚIILE ȘI COOPERAREA UE-NOUA ZEELANDĂ 

(REZOLUȚIE) 

P8_TA-PROV(2017)0449 .................................................................................................... 277 
ACTIVITĂȚILE OMBUDSMANULUI EUROPEAN ÎN 2016 

P8_TA-PROV(2017)0450 .................................................................................................... 287 
EVALUAREA PUNERII ÎN APLICARE A POLITICILOR DE MEDIU (EIR) 

 





 

 5 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0424 

Tipologiile teritoriilor ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2017 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 în ceea ce privește tipologiile teritoriilor (Tercet) 

(COM(2016)0788 – C8-0516/2016 – 2016/0393(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0788), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 338 alineatul (1) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie (C8-0516/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 29 martie 20171, 

– având în vedere avizul Comitetului regiunilor din 13 iulie 20172, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul 

articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul 

reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 4 octombrie 2017, de a aproba 

poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru dezvoltare regională (A8-0231/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

                                                           
1  JO C 209, 30.6.2017, p. 71.. 
2  JO C 342, 12.10.2017, p. 74. 
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2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2016)0393 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2017 în vederea 

adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 în ceea ce privește tipologiile teritoriale (Tercet) 

▌ 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special 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 European3, 

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor4, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară5, 

                                                           
3 JO C 209, 30.6.2017, p. 71. 
4 JO C 342, 12.10.2017, p. 74 . 
5  Poziția Parlamentului European din 14 noiembrie 2017. 
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întrucât: 

(1) Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului6 instituie un 

nomenclator statistic comun al unităților teritoriale (nomenclatorul comun al unităților 

teritoriale de statistică, „NUTS”), care permite colectarea, întocmirea și difuzarea 

statisticilor regionale armonizate în Uniunea Europeană. 

(2) ▌Comisia, în colaborare cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, a definit 

o serie de tipologii teritoriale de bază și de cea mai mare relevanță pentru a clasifica 

unitățile statistice instituite prin Regulamentul (CE) nr. 1059/2003. 

(3) Sistemul statistic european utilizează deja tipologiile respective, în special gradul de 

urbanizare, care include definiția conceptului de orașe ▌. 

                                                           
6 Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 

2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică 
(NUTS) (JO L 154, 21.6.2003, p. 1). 
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(4) Codificarea tipologiilor este necesară pentru a stabili definiții și condiții neechivoce pentru 

tipurile de teritorii, asigurând aplicarea transparentă și armonizată a acestora și stabilizarea 

tipologiilor, pentru a facilita întocmirea și difuzarea statisticilor europene. Aceste tipologii 

statistice nu  aduc atingere identificării domeniilor specifice ale politicilor Uniunii. 

(5) Un sistem de grile statistice ar trebui să se aplice la calcularea și alocarea tipurilor de 

teritorii regiunilor și zonelor în cauză, întrucât tipurile respective depind de distribuția și 

densitatea populației în celulele de grilă de un kilometru pătrat. 

(6) O serie de aspecte minore ale unităților administrative locale (UAL) ar trebui, de asemenea, 

să fie clarificate pentru a simplifica terminologia și  mecanismul de transmitere a listelor 

UAL de la statele membre către Comisie (Eurostat). 
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(7) În vederea adaptării la evoluțiile corespunzătoare din statele membre, competența de a 

adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea, în 

conformitate cu informațiile transmise de statele membre, a clasificării NUTS din anexa I, 

a listei privind unitățile administrative existente din anexa II și a listei UAL din anexa III la 

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003. Este deosebit de important ca, în cadrul 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 legiferare7. În special, pentru a se 

asigura o participare 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. 

                                                           
7  JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 
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(8) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului 

regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește 

aplicarea tipologiilor teritoriale și a seriilor de timp pe care statele membre urmează să le 

furnizeze Comisiei, în cazul oricărei modificări a nomenclatorului NUTS. Respectivele 

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

Parlamentului European și al Consiliului8. 

(9) Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume armonizarea clasificării regionale, 

nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar poate fi realizat mai 

bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul 

subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la 

articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru 

atingerea obiectivului menționat. 

(10) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 ar trebui modificat în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

                                                           
8 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 

februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de 
control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către 
Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13). 
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Articolul 1 

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 1 

Obiect 

(1) Prezentul regulament stabilește un nomenclator statistic comun al unităților 

teritoriale (NUTS), pentru a permite colectarea, întocmirea și difuzarea de statistici 

europene la diferite niveluri teritoriale ale Uniunii. 

(2) Clasificarea NUTS este prevăzută în anexa I. 

(3) Unitățile administrative locale (UAL), astfel cum sunt menționate la articolul 4, 

completează nomenclatorul NUTS. 

(4) Grilele statistice, astfel cum sunt menționate la articolul 4a, completează 

nomenclatorul NUTS. Grilele statistice respective sunt utilizate pentru a calcula 

tipologiile teritoriale pe baza populației. 

(5) Tipologiile teritoriale ale Uniunii, astfel cum sunt menționate la articolul 4b, 

completează clasificarea NUTS prin atribuirea de tipuri unităților teritoriale.” 
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2. La articolul 2, alineatul (5) se elimină. 

3. Articolul 3 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text: 

„(4) Unitățile administrative existente folosite în scopul nomenclatorului NUTS 

sunt enumerate în anexa II. Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 7a pentru a modifica anexa II pe baza 

modificărilor aduse unităților administrative care i-au fost transmise de către 

statul membru în cauză, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1).”; 

(b) la alineatul (5), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Cu toate acestea, se pot face derogări de la aceste praguri pentru anumite unități 

neadministrative, din anumite motive geografice, socioeconomice, istorice, culturale 

sau de mediu, în special în cazul insulelor și regiunilor ultraperiferice.” 
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4. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 4 

Unități administrative locale 

(1) În fiecare stat membru, unitățile administrative locale (UAL) împart nivelul NUTS 3 în 

unul sau două niveluri suplimentare de unități teritoriale. Cel puțin unul din 

nivelurile UAL este o unitate administrativă, astfel cum este definită în articolul 3 

alineatul (1) și astfel cum este stabilită în anexa III. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu articolul 7a pentru a modifica lista UAL din 

anexa III pe baza modificărilor aduse unităților administrative care i-au fost 

transmise de către statul membru în cauză, în conformitate cu articolul 5 alineatul 

(1). 

(2) În primele șase luni ale fiecărui an, statele membre transmit Comisiei (Eurostat) lista 

UAL care indică orice modificări și regiunea NUTS 3 de care aparțin, de la data de 31 

decembrie a anului precedent. În acest sens, lista respectă formatul electronic impus 

de către Comisie (Eurostat). 
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(3) Comisia (Eurostat) publică lista UAL în secțiunea dedicată a site-ului său web, până la 

data de 31 decembrie a fiecărui an.” 

5. Se introduc următoarele articole: 

„Articolul 4a 

Grile statistice 

Comisia (Eurostat) întreține și publică un sistem de grile statistice la nivelul Uniunii în 

secțiunea dedicată a site-ului său web. Grilele statistice respectă specificațiile prevăzute în 

Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 al Comisiei9. 

Articolul 4b 

Tipologiile teritoriale ale Uniunii 

(1) Comisia (Eurostat) întreține și publică în secțiunea dedicată a site-ului său web 

tipologiile Uniunii compuse din unități teritoriale la nivelul NUTS, al UAL și la nivelul 

celulei de grilă. 

                                                           
9 Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în 

aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce 
privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale (JO L 323, 8.12.2010, 
p. 11). 
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(2) Tipologia pe baza grilei se stabilește la un nivel de rezoluție de 1 km2, după cum 

urmează: 

– „centre urbane”, 

– „aglomerații urbane”, 

– „celule de grilă rurale”. 

(3) Următoarele tipologii se stabilesc la nivelul UAL: 

(a) gradul de urbanizare (DEGURBA): 

– „zone urbane”: 

– „orașe” sau „zone dens populate”, 

– „orașe mici și suburbii” sau „zone cu densitate intermediară”, 

– „zonele rurale” sau „zone slab populate”; 

(b) zone urbane funcționale: 

– „orașe” și „zonele  de navetă” ale acestora; 
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(c) zone costiere: 

– „zone costiere”, 

– „zone necostiere”. 

În cazul în care există mai mult de un singur nivel administrativ UAL într-un stat 

membru, Comisia (Eurostat) consultă respectivul stat membru pentru a stabili nivelul 

administrativ UAL care este utilizat pentru atribuirea de tipologii. 

(4) Următoarele tipologii și denumiri se stabilesc la nivelul NUTS 3: 

(a) tipologia zonelor urbane și rurale: 

– „regiuni predominant urbane”, 

– „regiuni intermediare”, 

– „regiuni predominant rurale”; 

(b) tipologie metropolitană: 

– „regiuni metropolitane”, 

– „regiuni nemetropolitane”; 
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(c) tipologia costieră: 

– „regiuni costiere”, 

– „regiuni necostiere”. 

(5) Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, condiții 

uniforme pentru aplicarea armonizată a tipologiilor stabilite ▌la nivelul Uniunii. 

Condițiile respective descriu metoda conform căreia tipologiile vor fi atribuite 

regiunilor individuale UAL și NUTS 3. Atunci când pune în aplicare condițiile 

uniforme, Comisia ia în considerare caracteristicile geografice, socioeconomice, 

istorice, culturale și de mediu. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7.” 
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6. Articolul 5 se modifică după cum urmează: 

(a) alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text: 

„(4) Modificările nomenclatorului NUTS din anexa I se adoptă în cursul celui de-al 

doilea semestru al anului calendaristic, cel mai devreme o dată la trei ani, pe 

baza criteriilor prevăzute la articolul 3. Cu toate acestea, în cazul unei 

reorganizări substanțiale a structurii administrative corespunzătoare a unui 

stat membru, astfel de modificări ale nomenclatorului NUTS pot fi adoptate la 

intervale mai scurte de timp. 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu 

articolul 7a, pentru a modifica clasificarea NUTS menționată la primul paragraf 

din prezentul alineat, pe baza modificărilor aduse unităților teritoriale care i-

au fost transmise de către statul membru în cauză, în conformitate cu 

alineatul (1) din prezentul articol. Datele regionale pe care statele membre le 

transmit Comisiei (Eurostat) se bazează pe clasificarea NUTS modificată, 

începând cu data de 1 ianuarie a celui de-al doilea an de la adoptarea actului 

delegat respectiv.”; 
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(b) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text: 

„(5) În cazul în care Comisia adoptă un act delegat în conformitate cu alineatul (4), 

statul membru în cauză transmite Comisiei (Eurostat) seriile de timp în care 

are loc noua împărțire regională, pentru a înlocui datele transmise deja. Statul 

membru în cauză transmite aceste serii de timp până la data de 1 ianuarie a 

celui de-al patrulea an de la adoptarea respectivului act delegat. 

Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, condiții 

uniforme pentru seriile de timp și durata acestora, luând în considerare 

fezabilitatea transmiterii acestora. Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7.” 

7. Articolul 7 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 7 

Procedura comitetului 

(1) Comisia este asistată de Comitetul Sistemului Statistic European. Respectivul comitet 

reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 
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(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011.” 

8. Se introduce următorul articol: 

„Articolul 7a 

Exercitarea delegării de competențe 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute 

în prezentul articol. 

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (4), la 

articolul 4 alineatul (1) și la articolul 5 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă 

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

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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(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (4), la articolul 4 

alineatul (1) și la articolul 5 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. 

(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 (4), al articolului 4 alineatul 

(1) sau al articolului 5 alineatul (4) 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.” 

9. Articolul 8 se elimină. 

10. Titlul anexei III se înlocuiește cu „Unități administrative locale”. 

Articolul 2 

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

Uniunii Europene. 

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

membre. 

Adoptat la ..., 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0425 

Recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare 

***I 

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2017 referitoare la 

propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind 

recunoașterea calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare 

a Directivei 96/50/CE a Consiliului și a Directivei 91/672/CEE a Consiliului 

(COM(2016)0082 – C8-0061/2016 – 2016/0050(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0082), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie (C8-0061/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 iulie 201610, 

– după consultarea Comitetului Regiunilor, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul 

articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul 

reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 30 iunie 2017, de a aproba 

poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizele Comisiei pentru 

ocuparea forței de muncă și afaceri sociale și Comisiei pentru afaceri juridice (A8-

                                                           
10  JO C 389, 21.10.2016, p. 93. 
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0338/2016), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod 

substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2016)0050 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2017 în vederea 

adoptării Directivei (UE) 2017/... a Parlamentului European și a Consiliului privind recunoașterea 

calificărilor profesionale în domeniul navigației interioare și de abrogare a Directivelor 91/672/CEE 

și 96/50/CE ale Consiliului 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91 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 European11, 

după consultarea Comitetului Regiunilor, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară12, 

                                                           
11 JO C 389, 21.10.2016, p. 93. 
12 Poziția Parlamentului European din 14 noiembrie 2017. 
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întrucât: 

(1) Directivele 91/672/CEE13 și 96/50/CE14 ale Consiliului reprezintă primii pași realizați în 

direcția armonizării și recunoașterii calificărilor profesionale pentru membrii de echipaj în 

domeniul navigației interioare. 

(2) Cerințele pentru membrii de echipaj ce navighează pe fluviul Rin nu intră în domeniul de 

aplicare al Directivelor 91/672/CEE și 96/50/CE și sunt stabilite de Comisia Centrală pentru 

Navigația pe Rin (CCNR), în conformitate cu Regulamentele privind personalul navigant de 

pe Rin. 

(3) Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului15 se aplică ocupațiilor din 

domeniul navigației interioare, altele decât cea de comandant de navă. Recunoașterea 

reciprocă a diplomelor și a certificatelor în temeiul Directivei 2005/36/CE nu este însă pe 

deplin adaptată în cazul activităților transfrontaliere regulate și frecvente aferente 

ocupațiilor din domeniul navigației interioare existente mai ales pe căile navigabile 

interioare conectate la căile navigabile interioare ale unui alt stat membru. 

                                                           
13 Directiva 91/672/CEE a Consiliului din 16 decembrie 1991 privind recunoașterea reciprocă 

a brevetelor naționale ale conducătorilor de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe 

căile navigabile interioare (JO L 373, 31.12.1991, p. 29). 
14 Directiva 96/50/CE a Consiliului din 23 iulie 1996 privind armonizarea condițiilor de 

obținere a brevetelor de comandant de navă pentru transportul de mărfuri și călători pe căile 

navigabile interioare din Comunitate (JO L 235, 17.9.1996, p. 31). 
15 Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 

privind recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22). 
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(4) Un studiu de evaluare efectuat de Comisie în 2014 a scos în evidență faptul că limitarea 

domeniului de aplicare al Directivelor 91/672/CEE și 96/50/CE la comandanții de navă și 

lipsa de recunoaștere automată pe Rin a brevetelor comandanților de navă eliberate în 

conformitate cu respectivele directive împiedică mobilitatea membrilor de echipaj în 

domeniul navigației interioare. 

(5) Pentru a facilita mobilitatea și pentru a asigura siguranța navigației, precum și pentru a 

asigura protecția vieților omenești și a mediului, este esențial ca membrii echipajului de 

punte, și în special persoanele responsabile în situații de urgență la bordul navelor de 

pasageri și persoanele implicate în buncherajul navelor alimentate cu gaz natural lichefiat, 

să dețină certificate care să le ateste calificările. Pentru o aplicare eficace, aceste persoane 

ar trebui să aibă asupra lor certificatele respective atunci când își exercită ocupația. 

Considerațiile respective sunt valabile în egală măsură în cazul persoanelor tinere, pentru 

care este important ca securitatea și sănătatea lor la locul de muncă să fie protejate în 

conformitate cu Directiva 94/33/CE a Consiliului16. 

(6) Navigația în scopuri sportive sau recreative, operarea feriboturilor care nu se deplasează 

în mod autonom și navigația efectuată de forțele armate sau de serviciile de urgență 

sunt activități care nu necesită calificări similare calificărilor necesare navigației 

profesionale pentru transportul de bunuri și de persoane. Prin urmare, persoanelor care 

desfășoară activitățile respective nu ar trebui să li se aplice prezenta directivă. 

                                                           
16 Directiva 94/33/CE a Consiliului din 22 iunie 1994 privind protecția tinerilor la locul de 

muncă (JO L 216, 20.8.1994, p. 12). 
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(7) Comandanții de navă care navighează în condiții ce prezintă un risc deosebit pentru 

siguranță ar trebui să dețină autorizații specifice, în special pentru conducerea unor 

convoaie mari, conducerea de construcții navale alimentate cu gaz natural lichefiat, 

navigarea în condiții de vizibilitate redusă, navigarea pe căi navigabile interioare cu 

caracter maritim sau navigarea pe căi navigabile ce prezintă riscuri specifice pentru 

navigație. Pentru a obține astfel de autorizații, comandanții de navă ar trebui să fie obligați 

să demonstreze competențe suplimentare specifice. 

(8) Pentru a asigura siguranța navigației, statele membre ar trebui să identifice căile navigabile 

interioare cu caracter maritim pe baza unor criterii armonizate. Cerințele de competență 

pentru navigarea pe aceste căi navigabile ar trebui definite la nivelul Uniunii. Fără a limita 

în mod inutil mobilitatea comandanților de navă, atunci când este necesar pentru a asigura 

siguranța navigației și, dacă este cazul, în cooperare cu comisia fluvială europeană 

relevantă, statele membre ar trebui să aibă, de asemenea, posibilitatea de a identifica căile 

navigabile ce prezintă riscuri specifice pentru navigație pe baza unor criterii și proceduri 

armonizate în temeiul prezentei directive. În aceste situații, cerințele privind competențele 

aferente ar trebui să fie stabilite la nivel național. 

▌ 
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(9) Cu scopul de a contribui la mobilitatea persoanelor implicate în operarea construcțiilor 

navale la nivelul întregii Uniuni și având în vedere că toate certificatele de calificare, 

carnetele de serviciu și jurnalele de bord eliberate în conformitate cu prezenta directivă ar 

trebui să respecte standardele minime necesare, conform unor criterii armonizate, statele 

membre ar trebui să recunoască calificările profesionale certificate în conformitate cu 

prezenta directivă. În consecință, titularii unor astfel de calificări ar trebui să își poată 

exercita profesia pe toate căile navigabile interioare ale Uniunii. 

(10) Având în vedere lipsa activităților transfrontaliere pe anumite căi navigabile interioare și 

pentru a reduce costurile, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a nu impune 

obligativitatea deţinerii unor certificate de calificare ale Uniunii pe căile navigabile 

interioare naționale care nu sunt conectate la o cale navigabilă interioară a unui alt stat 

membru. Cu toate acestea, certificatele Uniunii ar trebui să permită accesul la activități 

de navigație pe respectivele căi navigabile neconectate. 

(11) Directiva 2005/36/CE rămâne aplicabilă pentru membrii echipajului de punte care sunt 

exceptați de la obligația de a deține un certificat de calificare al Uniunii eliberat în 

conformitate cu prezenta directivă, și rămâne aplicabilă de asemenea pentru calificările 

privind căile navigabile interioare care nu sunt reglementate de prezenta directivă. 
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(12) Atunci când statele membre acordă exceptări de la obligația de a deține un certificat de 

calificare al Uniunii, acestea ar trebui să recunoască certificatele de calificare ale Uniunii 

pentru persoanele care își desfășoară activitatea pe căile lor navigabile interioare 

naționale care nu sunt conectate la rețeaua navigabilă a unui alt stat membru în care se 

aplică exceptarea. De asemenea, în ceea ce privește aceste căi navigabile interioare, 

respectivele state membre ar trebui să se asigure că datele privind timpul de navigație și 

voiajele efectuate sunt validate în carnetele de serviciu ale persoanelor care dețin un 

certificat de calificare al Uniunii, dacă membrul echipajului solicită acest lucru. În plus, 

respectivele state membre ar trebui să adopte și să aplice măsuri și sancțiuni 

corespunzătoare pentru a preveni frauda și alte practici ilegale în legătură cu certificatele 

de calificare ale Uniunii și carnetele de serviciu pe acele căi navigabile interioare 

neconectate. 

(13) Statele membre care aplică exceptări de la obligația de a deține un certificat de calificare 

al Uniunii ar trebui să aibă posibilitatea să suspende certificatele de calificare ale Uniunii 

pentru persoanele care își desfășoară activitatea pe căile lor navigabile interioare 

naționale care nu sunt conectate la rețeaua navigabilă a unui alt stat membru în care se 

aplică exceptarea. 
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(14) Un stat membru, care nu are nicio cale navigabilă interioară conectată la rețeaua 

navigabilă a unui alt stat membru și care decide să nu elibereze certificate de calificare 

ale Uniunii în conformitate cu prezenta directivă, ar fi supus unei obligații 

disproporționate și inutile dacă ar trebui să transpună și să pună în aplicare toate 

dispozițiile prezentei directive. Prin urmare, un astfel de stat membru ar trebui să fie 

exceptat de la obligația de a transpune și de a pune în aplicare dispozițiile referitoare la 

certificarea calificărilor, atât timp cât decide să nu elibereze certificate de calificare ale 

Uniunii. Cu toate acestea, statului membru respectiv ar trebui să i se solicite să 

recunoască certificatul de calificare al Uniunii pe teritoriul său, în vederea promovării 

mobilității lucrătorilor în interiorul Uniunii, a reducerii sarcinii administrative aferente 

mobilității forței de muncă și a creșterii atractivității profesiei. 

(15) În unele state membre, navigația interioară este o activitate cu frecvență redusă, care 

servește doar interese locale sau sezoniere, pe căi navigabile neconectate cu alte state 

membre. Chiar dacă principiul recunoașterii certificatelor profesionale în temeiul 

prezentei directive ar trebui să fie respectat şi în aceste state membre, sarcinile 

administrative ar trebui să fie proporționale. Punerea în aplicare a unor instrumente 

precum baze de date și registre ar crea o sarcină administrativă considerabilă, fără a 

prezenta un beneficiu real, întrucât fluxul de informații dintre statele membre se poate 

realiza și prin alte mijloace de cooperare. Prin urmare, este justificat să se permită 

statelor membre în cauză să transpună numai dispozițiile minime necesare pentru 

recunoașterea certificatelor profesionale emise în conformitate cu prezenta directivă. 
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(16) În anumite state membre, navigația interioară nu este posibilă din punct de vedere 

tehnic. Prin urmare, dacă s-ar impune acestor state membre să transpună prezenta 

directivă, acestea ar fi supuse unei sarcini administrative disproporționate. 

(17) Este important ca sectorul căilor navigabile interioare să poată oferi programe care 

vizează atât păstrarea persoanelor cu vârste de peste 50 de ani, cât și îmbunătățirea 

aptitudinilor tinerilor și a capacității lor de inserție profesională. 

(18) Comisia ar trebui să asigure condiții egale pentru toți membrii echipajului care exercită o 

profesie în mod exclusiv și regulat în Uniune și ar trebui să elimine orice spirală 

descendentă a salariilor și orice discriminare exercitată pe motiv de cetățenie sau 

naționalitate, de loc de reședință sau de pavilion de înmatriculare. 

(19) Având în vedere cooperarea consacrată dintre Uniune și CCNR, existentă încă din 2003, 

care a condus la instituirea Comitetului european pentru elaborarea de standarde privind 

navigația interioară (CESNI) sub auspiciile CCNR, precum și în vederea simplificării cadrelor 

juridice care reglementează calificările profesionale în Europa, ar trebui ca certificatele de 

calificare, carnetele de serviciu și jurnalele de bord, eliberate în conformitate cu 

Regulamentele privind personalul navigant de pe Rin care stabilesc cerințe identice cu cele 

din prezenta directivă, să fie valabile pe toate căile navigabile interioare ale Uniunii. Astfel 

de certificate de calificare, carnete de serviciu și jurnale de bord eliberate de țări terțe ar 

trebui recunoscute în Uniune, cu condiția reciprocității. 
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(20) Este important ca angajatorii să aplice legislația socială și a muncii din statul membru în 

care se desfășoară activitatea atunci când angajează în Uniune membri ai echipajului de 

punte care dețin certificate de calificare, carnete de serviciu și jurnale de bord care au 

fost emise de țări terțe și care au fost recunoscute de autoritățile competente din Uniune. 

(21) Pentru a elimina și alte bariere din calea mobilității forței de muncă și pentru a simplifica și 

mai mult cadrele juridice care reglementează calificările profesionale în Europa, orice 

certificat de calificare, carnet de serviciu sau jurnal de bord eliberat de o țară terță pe baza 

unor cerințe identice cu cele prevăzute în prezenta directivă poate fi, de asemenea, 

recunoscut pe toate căile navigabile ale Uniunii, sub rezerva unei evaluări de către Comisie 

și sub rezerva recunoașterii de către țara terță respectivă a documentelor eliberate în 

conformitate cu prezenta directivă. 

(22) Statele membre ar trebui să elibereze certificate de calificare numai persoanelor care au 

nivelurile minime de competență, vârsta minimă, capacitatea din punct de vedere medical 

și timpul de navigație necesare pentru obținerea unei calificări specifice. 

(23) Este important ca atât Comisia, cât și statele membre să încurajeze tinerii să obțină 

calificări profesionale în domeniul navigației interioare și ca atât Comisia, cât și statele 

membre să adopte măsuri specifice pentru a sprijini activitățile partenerilor sociali în 

această privință. 
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(24) Pentru a garanta recunoașterea reciprocă a calificărilor, certificatele de calificare ar trebui 

să se bazeze pe competențele necesare pentru operarea construcțiilor navale. Statele 

membre ar trebui să se asigure că persoanele care primesc certificate de calificare au 

nivelurile de competență minime corespunzătoare, verificate în urma unei evaluări 

adecvate. Aceste evaluări ar putea lua forma unui examen administrativ sau ar putea face 

parte din programe de formare aprobate desfășurate în conformitate cu standarde 

comune, pentru a se asigura un nivel de competență minim comparabil în toate statele 

membre pentru diverse calificări. 

(25) Atunci când navighează pe căile navigabile interioare ale Uniunii, comandanții de navă 

ar trebui să fie în măsură să aplice cunoștințele cu privire la normele privind traficul pe 

căile navigabile interioare, cum ar fi Codul european pentru căile navigabile interioare 

(CEVNI) sau alte reglementări relevante, precum şi cu privire la normele aplicabile privind 

echipajul construcției navale, inclusiv privind timpul de repaus, astfel cum sunt prevăzute 

în dreptul Uniunii sau în dreptul intern sau în regulamentele specifice convenite la nivel 

regional, precum Regulamentele privind personalul navigant de pe Rin. 

(26) Dată fiind responsabilitatea pentru siguranță pe care o implică exercitarea profesiei de 

comandant de navă, conducerea cu ajutorul radiolocației și buncherajul construcțiilor 

navale alimentate cu gaz natural lichefiat sau conducerea construcțiilor navale alimentate 

cu gaz natural lichefiat, este necesar să se verifice, prin examene practice, dacă s-a atins 

efectiv nivelul necesar de competență. Aceste examene practice s-ar putea desfășura cu 

utilizarea unor simulatoare omologate, pentru a facilita și mai mult evaluarea 

competențelor. 
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(27) Aptitudinile pentru operarea sistemelor radio de la bord sunt esențiale pentru a asigura 

siguranța navigației interioare. Este important ca statele membre să încurajeze orice 

membru al echipajului de punte care ar putea fi pus în situația de a conduce construcția 

navală să urmeze cursuri de formare și să deţină certificarea în ceea ce privește operarea 

unor astfel de sisteme radio. Urmarea unor astfel de cursuri de formare și deţinerea unor 

astfel de certificări ar trebui să fie obligatorii pentru comandanții de navă și pentru 

timonieri. 

(28) Aprobarea programelor de formare este necesară pentru a se verifica dacă programele 

respectă cerințele minime comune în ceea ce privește conținutul și organizarea. 

Respectarea acestor cerințe permite eliminarea barierelor inutile la intrarea în profesie, 

prin evitarea impunerii unor examene suplimentare inutile în cazul persoanelor care au 

dobândit deja aptitudinile necesare în decursul formării lor profesionale. Existența unor 

programe de formare aprobate poate facilita, de asemenea, accesul lucrătorilor cu 

experiență anterioară din alte sectoare la profesiile din domeniul navigației interioare, 

întrucât aceste persoane ar putea beneficia de programe de formare speciale, care să țină 

seama de competențele deja dobândite. 

(29) Pentru a facilita și mai mult mobilitatea comandanților de navă, ▌ statelor membre, sub 

rezerva acordului statului membru în care se află un sector de navigație interioară cu 

riscuri specifice, ar trebui să li se permită ▌ să evalueze competențele necesare pentru a 

naviga pe respectivul sector specific de navigație interioară. 
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(30) Timpul de navigație ar trebui să fie verificat prin intermediul unor înregistrări validate în 

carnetele de serviciu. Pentru a permite o astfel de verificare, statele membre ar trebui să 

elibereze carnete de serviciu și jurnale de bord și să se asigure că acestea din urmă prezintă 

o evidență a voiajelor realizate de construcția navală. Capacitatea din punct de vedere 

medical a unui candidat ar trebui certificată de un medic autorizat. 

(31) În cazul în care activitățile de încărcare și descărcare necesită operațiuni de navigație 

active, cum ar fi dragarea sau manevrele necesare între punctele de încărcare și 

descărcare, statele membre ar trebui să considere timpul dedicat unor astfel de activități 

drept timp de navigație și să îl înregistreze în consecință. 

(32) Ori de câte ori măsurile prevăzute în prezenta directivă implică prelucrarea de date cu 

caracter personal, aceasta ar trebui să se efectueze în conformitate cu dreptul Uniunii 

privind protecția datelor cu caracter personal, în special cu Regulamentele (UE) 

2016/67917 și (CE) nr. 45/200118 ale Parlamentului European și ale Consiliului. 

                                                           
17 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 
18 Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 

decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a 

acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).  
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(33) Pentru a contribui la administrarea eficientă ▌ a certificatelor de calificare, statele membre 

ar trebui să desemneze autoritățile competente care urmează să pună în aplicare prezenta 

directivă și ar trebui să înființeze registre pentru înregistrarea datelor privind certificatele 

de calificare, carnetele de serviciu și jurnalele de bord. În vederea facilitării schimbului de 

informații dintre statele membre și cu Comisia în scopul punerii în aplicare, al asigurării 

respectării și al evaluării prezentei directive, precum și în scopuri statistice, pentru 

menținerea siguranței și pentru facilitarea navigației, statele membre ar trebui să 

raporteze aceste informații, inclusiv datele referitoare la certificatele de calificare, la 

carnetele de serviciu și la jurnalele de bord, prin includerea lor într-o bază de date 

gestionată de Comisie. Comisia ar trebui să gestioneze baza de date respectivă în 

conformitate cu principiile protecției datelor cu caracter personal. 

(34) Autoritățile, inclusiv autoritățile din țări terțe, care eliberează certificate de calificare, 

carnete de serviciu și jurnale de bord în conformitate cu norme identice cu cele din 

prezenta directivă, prelucrează date cu caracter personal. Autoritățile implicate în punerea 

în aplicare a prezentei directive și asigurarea respectării acesteia și, dacă este necesar, 

organizațiile internaționale care au stabilit aceste norme identice ar trebui, de asemenea, 

să aibă acces la baza de date gestionată de Comisie în scopul evaluării prezentei directive și 

în scopuri statistice, precum și pentru a menține siguranța și a facilita navigația și în 

vederea facilitării schimbului de informații între respectivele autorități. Acest acces ar 

trebui să respecte totuși un nivel adecvat de protecție a datelor, în special în ceea ce 

privește datele cu caracter personal, iar în cazul țărilor terțe și al organizațiilor 

internaționale, să respecte și principiul reciprocității. 
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(35) În vederea modernizării suplimentare a sectorului căilor navigabile interioare și a 

reducerii în continuare a sarcinii administrative, cu reducerea, în același timp, a 

susceptibilităţii documentelor de a face obiectul unor modificări ilicite, Comisia ar trebui 

să aibă în vedere, ținând seama de principiul unei mai bune reglementări, examinarea 

posibilității de a înlocui versiunea pe hârtie a certificatelor de calificare ale Uniunii, a 

carnetelor de serviciu și a jurnalelor de bord cu instrumente electronice precum cardurile 

profesionale electronice și unitățile electronice pentru nave. 

(36) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei 

directive, ▌ar trebui conferite competenţe de executare Comisiei cu privire la posibilitatea 

de a se opune, dacă este cazul, la adoptarea preconizată de către un stat membru de 

cerințe de competență referitoare la riscurile specifice pe anumite sectoare de căi 

navigabile interioare. Respectivele competenţe ar trebui exercitate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului19. 

(37) În vederea asigurării unor condiţii uniforme pentru punerea în aplicare a prezentei 

directive, ar trebui conferite competenţe de executare Comisiei cu privire la adoptarea de 

modele pentru eliberarea de certificate de calificare ale Uniunii, de certificate de 

examinare practică, de carnete de serviciu și de jurnale de bord și la adoptarea deciziilor 

privind recunoașterea în temeiul articolului 10. Respectivele competenţe ar trebui 

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

                                                           
19  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). 



 

 41 

(38) În vederea asigurării unor standarde minime armonizate pentru certificarea calificărilor, în 

vederea facilitării schimbului de informații dintre statele membre, precum și în vederea 

facilitării punerii în aplicare, monitorizării și evaluării prezentei directive de către Comisie, 

competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește stabilirea 

unor standarde de competență, a unor standarde privind capacitatea din punct de vedere 

medical, a unor standarde privind examenele practice, a unor standarde de omologare a 

simulatoarelor și a unor standarde care definesc caracteristicile și condițiile de utilizare 

pentru baza de date care trebuie menținută de Comisie, în scopul găzduirii unei copii a 

datelor esențiale privind certificatele de calificare ale Uniunii, carnetele de serviciu, 

jurnalele de bord și documentele recunoscute. 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 legiferare20. 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. 

                                                           
20 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 
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(39) Nu numai problema brevetelor și certificatelor eliberate comandanților de navă în 

conformitate cu Directiva 96/50/CE, cu Regulamentele privind personalul navigant de pe 

Rin sau cu anumite acte legislative naționale, dar și problema certificatelor eliberate altor 

categorii de membri ai echipajului de punte care intră în domeniul de aplicare al prezentei 

directive, ar trebui abordată prin măsuri tranzitorii. În măsura în care este posibil, 

respectivele măsuri ar trebui să garanteze drepturile acordate anterior și ar trebui să aibă 

ca scop acordarea unei perioade rezonabile în care membrii calificați ai echipajului să 

solicite un certificat de calificare al Uniunii. Prin urmare, respectivele măsuri ar trebui să 

prevadă o perioadă de timp adecvată pe parcursul căreia respectivele brevete și certificate 

pot fi utilizate în continuare pe căile navigabile interioare ale Uniunii pentru care erau 

valabile înainte de sfârșitul perioadei de transpunere. Respectivele măsuri ar trebui de 

asemenea să asigure un sistem de tranziție către noile norme pentru toate aceste brevete 

și certificate, în special în cazul voiajelor de interes local. 

(40) Armonizarea legislației referitoare la calificările profesionale în domeniul navigației 

interioare în Europa este facilitată prin cooperarea strânsă dintre Uniune și CCNR și prin 

elaborarea de standarde CESNI. CESNI, care este deschis experților din toate statele 

membre, elaborează standarde în domeniul navigației interioare, inclusiv standarde pentru 

calificările profesionale. Comisiile fluviale europene, organizațiile internaționale 

relevante, partenerii sociali și asociațiile profesionale ar trebui implicate deplin în 

conceperea și elaborarea standardelor CESNI. Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute 

de prezenta directivă, Comisia ar trebui să facă trimitere la standardele CESNI atunci 

când adoptă acte de punere în aplicare și acte delegate în conformitate cu prezenta 

directivă. 
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(41) Deoarece obiectivul prezentei directive, și anume instituirea unui cadru comun pentru 

recunoașterea calificărilor profesionale minime pentru navigația interioară, nu poate fi 

realizat în mod satisfăcător de către statele membre, dar, având în vedere amploarea și 

efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în 

conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este 

definit la articolul menționat, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru 

realizarea obiectivului menționat. 

(42) În vederea îmbunătățirii echilibrului de gen în sectorul căilor navigabile interioare, este 

importantă promovarea accesului femeilor la calificări și la profesie. 

(43) În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, informațiile pe care 

statele membre sunt obligate să le furnizeze Comisiei în contextul transpunerii unei 

directive trebuie să fie clare și precise. Acest lucru este valabil şi pentru prezenta 

directivă, care prevede o abordare orientată specifică pentru transpunere. 

(44) Prin urmare, Directivele 91/672/CEE și 96/50/CE ar trebui abrogate, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 
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CAPITOLUL 1 

OBIECT, DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII 

Articolul 1 

Obiectul 

Prezenta directivă stabilește condițiile și procedurile pentru certificarea calificărilor persoanelor 

implicate în operarea unei construcții navale care navighează pe căile navigabile interioare ale 

Uniunii ▌, precum și pentru recunoașterea acestor calificări în statele membre. 

Articolul 2 

Domeniul de aplicare 

(1) Prezenta directivă se aplică membrilor echipajului de punte, ▌ experților în gaz natural 

lichefiat și experților în navigația cu pasageri de pe următoarele tipuri de construcții navale 

pe orice cale navigabilă interioară a Uniunii: 

(a) navele cu o lungime ▌ de cel puțin 20 de metri; 

(b) navele pentru care produsul dintre lungime ▌, lățime ▌ și pescaj ▌ reprezintă un 

volum de cel puțin 100 de metri cubi; 

(c) remorcherele și împingătoarele destinate: 

(i) remorcării sau împingerii navelor menționate la literele (a) și (b); 

(ii) remorcării sau împingerii instalațiilor plutitoare; 

(iii) deplasării prin legare la ureche a navelor menționate la literele (a) și (b) sau a 

instalațiilor plutitoare; 
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(d) navele de pasageri; 

(e) navele pentru care este necesară deținerea unui certificat de omologare în 

conformitate cu Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului21; 

(f) instalațiile plutitoare. 

(2) Prezenta directivă nu se aplică persoanelor: 

(a) care navighează în scopuri sportive sau recreative; 

(b) implicate în operarea feriboturilor care nu se deplasează în mod autonom; 

(c) implicate în operarea construcțiilor navale utilizate de forțele armate, forțele de 

menținere a ordinii publice, serviciile de apărare civilă, administrațiile căilor 

navigabile, serviciile de pompieri sau alte servicii de urgență. 

(3) Fără a aduce atingere articolului 39 alineatul (3), prezenta directivă nu se aplică nici 

persoanelor care navighează în statele membre care nu dispun de căi navigabile 

interioare conectate la rețeaua navigabilă a unui alt stat membru și care, în mod 

exclusiv: 

(a) navighează voiaje scurte de interes local, în cazul cărora distanța față de punctul 

de plecare nu depășește, în niciun moment, zece kilometri; sau 

(b) navighează în regim sezonier. 

                                                           
21 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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Articolul 3 

Definiții 

În sensul prezentei directive, ▌ se aplică următoarele definiții: 

1. „cale navigabilă interioară” înseamnă o cale navigabilă, alta decât căile maritime, 

deschisă navigației cu construcțiile navale menționate la articolul 2; 

2. „construcție navală” înseamnă o navă sau o instalație plutitoare; 

3. „navă” înseamnă o navă de navigație interioară sau o navă maritimă; 

4. „remorcher” înseamnă o navă special construită pentru a efectua operațiuni de 

remorcare; 

5. „împingător” înseamnă o navă special construită pentru a asigura propulsia unui convoi 

împins; 

6. „navă de pasageri” înseamnă o navă construită și echipată pentru a transporta mai mult de 

12 pasageri; 

7. „certificat de calificare al Uniunii” înseamnă un certificat, eliberat de o autoritate 

competentă, care atestă faptul că o persoană îndeplinește cerințele prezentei directive; 
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8. „Convenția STCW” înseamnă „Convenția STCW”, astfel cum este definită la articolul 1 

punctul 21 din Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului22; 

9. „membrii echipajului de punte” înseamnă persoanele care sunt implicate în operarea 

generală a unei construcții navale ce navighează pe căile navigabile interioare ale Uniunii și 

care îndeplinesc diverse sarcini, precum sarcini legate de navigație, de controlul operării 

construcției navale, de manipularea mărfurilor, de arimare, de transportul de pasageri, de 

inginerie navală, de întreținere şi reparație, de comunicare, de securitate și sănătate și de 

protecția mediului, altele decât persoanele care sunt însărcinate exclusiv cu operarea 

motoarelor, a macaralelor sau a echipamentelor electrice și electronice; 

10. „certificat de operator radio” înseamnă un certificat național, eliberat de un stat membru 

în conformitate cu regulamentele radiocomunicațiilor anexate la Convenția 

internațională privind telecomunicațiile, care autorizează operarea unei stații de 

radiocomunicații pe o construcție navală de navigație interioară; 

11. „expert în navigația cu pasageri” înseamnă o persoană care lucrează la bordul unei nave şi 

care este competentă să ia măsuri în situații de urgență la bordul navelor de pasageri; 

                                                           
22 Directiva 2008/106/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 

privind nivelul minim de formare a navigatorilor (JO L 323, 3.12.2008, p. 33). 
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12. „expert în gaz natural lichefiat” înseamnă o persoană care este calificată să fie implicată 

în procedurile de buncheraj al unei construcții navale ce folosește gaz natural lichefiat 

drept combustibil sau care este calificată să îndeplinească funcția de comandant de navă 

care conduce o astfel de construcție navală; 

13. „comandant de navă” înseamnă un membru al echipajului de punte care este calificat 

pentru conducerea unei construcții navale pe căile navigabile interioare ale statelor 

membre și care este calificat pentru a deține responsabilitatea generală la bord, inclusiv 

pentru echipaj, pentru pasageri și pentru mărfurile transportate; 

14. „risc specific” înseamnă un risc pentru siguranță care este datorat unor condiții deosebite 

de navigație care impun comandanților de navă să dețină competențe suplimentare față de 

cele prevăzute conform standardelor generale de competență pentru nivelul de 

conducere; 

15. „competență” înseamnă capacitatea dovedită de a utiliza cunoștințele și aptitudinile 

impuse de standardele stabilite pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor necesare 

în vederea operării construcțiilor navale de navigație interioară; 

16. „nivel de conducere” înseamnă nivelul de responsabilitate asociat cu îndeplinirea funcției 

de comandant de navă și cu asigurarea faptului că ceilalți membri ai echipajului de punte 

îndeplinesc în mod corespunzător toate sarcinile pe care le presupune operarea unei 

construcții navale; 
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17. „nivel operațional” înseamnă nivelul de responsabilitate asociat cu îndeplinirea funcției 

de navigator, de navigator brevetat sau de timonier și cu menținerea controlului asupra 

îndeplinirii tuturor sarcinilor din domeniul desemnat de responsabilitate al respectivei 

persoane în conformitate cu proceduri corespunzătoare și sub îndrumarea unei persoane 

care exercită o funcție la nivel de conducere; 

18. „convoi mare” înseamnă un convoi împins pentru care produsul dintre lungimea totală și 

lățimea totală ale construcției navale împinse este mai mare sau egal cu 7 000 de metri 

pătrați; 

19. „carnet de serviciu” înseamnă un registru cu caracter personal în care se înregistrează 

detalii privind istoricul de muncă al unui membru al echipajului, în special timpul de 

navigație și voiajele efectuate; 

20. „jurnal de bord” înseamnă o evidență oficială a voiajelor efectuate de o construcție navală 

și de echipajul acesteia; 

21. „carnet de serviciu activ” sau „jurnal de bord activ” înseamnă un carnet de serviciu sau 

un jurnal de bord care este deschis pentru înregistrarea de date; 

22. „timp de navigație” înseamnă timpul, măsurat în zile, care a fost petrecut de membrii 

echipajului de punte la bord pe durata unui voiaj pe o construcție navală pe căi navigabile 

interioare, inclusiv activitățile de încărcare și de descărcare ce necesită operațiuni de 

navigație active, care a fost validat de autoritatea competentă; 
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23. „instalație plutitoare” înseamnă o structură plutitoare care transportă echipamente de 

lucru, precum macarale, echipament de dragare, sonete sau elevatoare; 

24. „lungime” înseamnă lungimea maximă a corpului navei, exprimată în metri, excluzând 

cârma și bompresul; 

25. „lățime” înseamnă lățimea maximă a corpului navei, exprimată în metri, măsurată în 

exteriorul tablelor învelișului bordajului (excluzând roțile cu zbaturi, brâiele de acostare și 

altele similare); 

26. „pescaj” înseamnă distanța verticală, exprimată în metri, dintre punctul cel mai de jos al 

corpului navei, fără a lua în considerare chila sau alte elemente accesorii fixe, și linia 

pescajului maxim; 

27. „navigație sezonieră” înseamnă o activitate de navigație care se desfășoară cel mult șase 

luni pe an. 
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CAPITOLUL 2 

CERTIFICATELE DE CALIFICARE ALE UNIUNII 

Articolul 4 

Obligația de a avea asupra sa un certificat de calificare al Uniunii 

ca membru al echipajului de punte 

(1) Statele membre se asigură că membrii echipajului de punte care navighează pe căile 

navigabile interioare ale Uniunii au asupra lor fie un certificat de calificare al Uniunii ca 

membru al echipajului de punte eliberat în conformitate cu articolul 11, fie un certificat 

recunoscut în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) sau (3). 

(2) Pentru membrii echipajului de punte, alții decât comandanții de navă, certificatul de 

calificare al Uniunii și carnetul de serviciu menționat la articolul 22 sunt prezentate într-

un document unic. 

(3) Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, certificatele deținute de persoanele 

implicate în operarea unei construcții navale, altele decât comandanții de navă, eliberate 

sau recunoscute în conformitate cu Directiva 2008/106/CE și, prin urmare, în conformitate 

cu Convenția STCW, sunt valabile pe navele maritime care operează pe căile navigabile 

interioare. 
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Articolul 5 

Obligația de a avea asupra sa un certificat de calificare al Uniunii pentru operațiuni specifice 

(1) Statele membre se asigură că experții în navigația cu pasageri și experții în gaz natural 

lichefiat au asupra lor fie un certificat de calificare al Uniunii eliberat în conformitate cu 

articolul 11, fie un certificat recunoscut în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) sau (3). 

(2) Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, certificatele deținute de persoanele 

implicate în operarea unei construcții navale, eliberate sau recunoscute în conformitate 

cu Directiva 2008/106/CE și, prin urmare, în conformitate cu Convenția STCW, sunt 

valabile pe navele maritime care operează pe căile navigabile interioare. 

Articolul 6 

Obligația comandanților de navă de a deține autorizații specifice 

Statele membre se asigură că comandanții de navă dețin autorizații specifice eliberate în 

conformitate cu articolul 12 atunci când: 

(a) navighează pe căi navigabile care au fost clasificate drept căi navigabile interioare cu 

caracter maritim conform articolului 8; 
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(b) navighează pe căi navigabile care au fost identificate drept sectoare de căi navigabile 

interioare cu riscuri specifice conform articolului 9; 

(c) navighează cu ajutorul radiolocației; 

(d) conduc construcții navale care utilizează gazul natural lichefiat drept combustibil; 

(e) conduc convoaie mari. 

Articolul 7 

Exceptări referitoare la căile navigabile interioare naționale 

care nu sunt conectate la rețeaua navigabilă a unui alt stat membru 

(1) Un stat membru poate excepta persoanele menționate la articolul 4 alineatul (1), la 

articolul 5 alineatul (1) și la articolul 6 care își desfășoară activitatea exclusiv pe căi 

navigabile interioare naționale care nu sunt conectate la rețeaua navigabilă a unui alt 

stat membru, inclusiv cele care au fost clasificate drept căi navigabile interioare cu 

caracter maritim, de obligațiile prevăzute la articolul 4 alineatele (1) și (2), la articolul 5 

alineatul (1), la articolul 6, la articolul 22 alineatul (1) primul paragraf și la articolul 22 

alineatele (3) și (6). 
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(2) Un stat membru care acordă exceptări în temeiul alineatului (1) poate emite certificate 

de calificare persoanelor menționate la alineatul (1) în condiții diferite de condițiile 

generale stabilite în prezenta directivă, cu condiția ca certificatele respective să 

garanteze un nivel adecvat de siguranță. Recunoașterea certificatelor și a brevetelor 

respective în alte state membre este reglementată de Directiva 2005/36/CE sau de 

Directiva 2005/45/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului23, după caz. 

(3) Statele membre informează Comisia cu privire la exceptările acordate în conformitate cu 

alineatul (1). Comisia pune la dispoziția publicului informațiile cu privire la respectivele 

exceptări acordate. 

Articolul 8 

Clasificarea căilor navigabile interioare cu caracter maritim 

(1) Statele membre clasifică un sector de cale navigabilă interioară de pe teritoriul lor drept 

cale navigabilă interioară cu caracter maritim dacă este îndeplinit unul dintre următoarele 

criterii: 

(a) se aplică Convenția referitoare la Regulamentul internațional pentru prevenirea 

abordajelor pe mare; 

(b) geamandurile și semnele corespund sistemului maritim; 

                                                           
23 Directiva 2005/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 

privind recunoașterea reciprocă a brevetelor navigatorilor eliberate de statele membre și 

de modificare a Directivei 2001/25/CE (JO L 255, 30.9.2005, p. 160). 
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(c) este necesară navigația terestră pe respectiva cale navigabilă interioară; sau 

(d) pentru navigația pe respectiva cale navigabilă interioară este nevoie de echipamente 

maritime care necesită cunoștințe speciale de operare. 

(2) Statele membre notifică Comisiei clasificarea oricărui sector specific de cale navigabilă 

interioară de pe teritoriul lor drept cale navigabilă interioară cu caracter maritim. 

Notificarea către Comisie este însoțită de o justificare bazată pe criteriile enunțate la 

alineatul (1). Comisia pune la dispoziția publicului, fără întârzieri nejustificate, lista căilor 

navigabile interioare cu caracter maritim notificate. 

Articolul 9 

Sectoare de căi navigabile interioare cu riscuri specifice 

(1) Atunci când este necesar pentru a asigura siguranța navigației, statele membre pot 

identifica sectoare de căi navigabile interioare care prezintă riscuri specifice și care trec pe 

teritoriul lor, în conformitate cu procedura prevăzută la alineatele (2)-(4), în cazul în care 

aceste riscuri sunt cauzate de unul sau mai multe dintre următoarele motive: 

(a) curenți cu tipare și viteze care se modifică frecvent; 
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(b) caracteristicile hidromorfologice ale căii navigabile interioare și absența unor servicii 

corespunzătoare de informații privind şenalele navigabile pe căile navigabile 

interioare sau a unor hărți adecvate; 

(c) prezența unei reglementări locale specifice privind traficul, justificată de 

caracteristici hidromorfologice specifice ale căii navigabile interioare; sau 

(d) o frecvență ridicată a accidentelor într-un anumit sector al căii navigabile 

interioare, care să fie atribuită lipsei unei competențe care nu este prevăzută de 

standardele menționate la articolul 17. 

În cazul în care consideră că este necesar să se asigure siguranța, statele membre 

consultă comisia europeană fluvială relevantă în cadrul procesului de identificare a 

sectoarelor menționate la primul paragraf. 

(2) Statele membre notifică Comisiei măsurile pe care intenționează să le adopte în temeiul 

alineatului (1) din prezentul articol și al articolului 20, împreună cu motivele care stau la 

baza măsurii, cu cel puțin șase luni înainte de data preconizată a adoptării respectivelor 

măsuri. 
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(3) În cazul în care sectoarele de căi navigabile interioare menționate la alineatul (1) sunt 

situate de-a lungul frontierei dintre două sau mai multe state membre, statele membre în 

cauză se consultă reciproc și notifică împreună Comisia. 

(4) În cazul în care un stat membru intenționează să adopte o măsură care nu este justificată 

în conformitate cu alineatele (1) și (2), Comisia, în termen de șase luni de la notificare, 

poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilește decizia acesteia de a se 

opune adoptării măsurii. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 33 alineatul (3). 

(5) Comisia pune la dispoziția publicului măsurile adoptate de statele membre, împreună cu 

motivele menționate la alineatul (2). 

Articolul 10 

Recunoașterea 

(1) Orice certificat de calificare al Uniunii menționat la articolele 4 și 5, precum și orice carnete 

de serviciu sau jurnale de bord menționate la articolul 22 care au fost eliberate de 

autoritățile competente în conformitate cu prezenta directivă sunt valabile pe toate căile 

navigabile interioare ale Uniunii. 



 

 58 

(2) Orice certificat de calificare, carnet de serviciu sau jurnal de bord eliberat în conformitate 

cu Regulamentele privind personalul navigant de pe Rin, care stabilește cerințe identice cu 

cele din prezenta directivă, este valabil pe toate căile navigabile interioare ale Uniunii. 

Aceste certificate, carnete de serviciu și jurnale de bord care au fost eliberate de o țară 

terță sunt valabile pe toate căile navigabile interioare ale Uniunii, cu condiția ca țara terță 

respectivă să recunoască, în cadrul jurisdicției sale, documentele Uniunii eliberate în 

temeiul prezentei directive. 

(3) Fără a aduce atingere alineatului (2), orice certificat de calificare, carnet de serviciu sau 

jurnal de bord care a fost eliberat în conformitate cu normele naționale ale unei țări terțe 

care prevăd cerințe identice cu cele ale prezentei directive este valabil pe toate căile 

navigabile interioare ale Uniunii, sub rezerva procedurii și a condițiilor stabilite la alineatele 

(4) și (5). 
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(4) Orice țară terță poate prezenta Comisiei o cerere de recunoaștere a certificatelor, a 

carnetelor de serviciu sau a jurnalelor de bord care au fost eliberate de autoritățile sale. 

Cererea trebuie să fie însoțită de toate informațiile necesare pentru a se stabili dacă 

eliberarea unor astfel de documente este supusă unor cerințe care sunt identice cu cele 

prevăzute în prezenta directivă. 

(5) La primirea unei cereri de recunoaștere în temeiul alineatului (4), Comisia efectuează o 

evaluare a sistemelor de certificare din țara terță solicitantă, pentru a stabili dacă 

eliberarea certificatelor, a carnetelor de serviciu sau a jurnalelor de bord specificate în 

cererea acesteia este supusă unor cerințe care sunt identice cu cele prevăzute în prezenta 

directivă. 

Dacă respectivele cerințe sunt considerate a fi identice, Comisia adoptă acte de punere în 

aplicare prin care se acordă recunoașterea în Uniune certificatelor, carnetelor de serviciu și 

jurnalelor de bord eliberate de țara terță respectivă, sub rezerva recunoașterii de către țara 

terță în cauză, în cadrul jurisdicției sale, a documentelor Uniunii eliberate în temeiul 

prezentei directive. 
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Atunci când adoptă actul de punere în aplicare menționat la al doilea paragraf din 

prezentul alineat, Comisia specifică pentru care dintre documentele menționate la 

alineatul (4) din prezentul articol se aplică recunoașterea. Respectivul act de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 33 

alineatul (3). 

(6) Atunci când un stat membru consideră că o țară terță nu mai îndeplinește cerințele 

prezentului articol, acesta transmite fără întârziere o notificare Comisiei, prezentând 

motive întemeiate în sprijinul poziției sale. 

(7) O dată la opt ani, Comisia evaluează respectarea de către sistemul de certificare din țara 

terță menționată la al doilea paragraf din alineatul (5) a cerințelor stabilite în prezenta 

directivă. În cazul în care Comisia stabilește că nu mai sunt îndeplinite cerințele prevăzute 

de prezenta directivă, se aplică alineatul (8). 

(8) În cazul în care Comisia stabilește că eliberarea documentelor menționate la alineatul (2) 

sau (3) din prezentul articol nu mai este supusă unor cerințe identice cu cele prevăzute în 

prezenta directivă, ea adoptă acte de punere în aplicare prin care suspendă valabilitatea 

pe toate căile navigabile interioare ale Uniunii a certificatelor de calificare, a carnetelor de 

serviciu și a jurnalelor de bord eliberate în conformitate cu aceste cerințe. Respectivele 

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

menționată la articolul 33 alineatul (3). 

Comisia poate în orice moment revoca suspendarea, dacă deficiențele identificate în ceea 

ce privește standardele aplicate au fost remediate. 

(9) Comisia pune la dispoziția publicului lista țărilor terțe menționate la alineatele (2) și (3), 

împreună cu documentele care sunt recunoscute ca valabile pe toate căile navigabile 

interioare ale Uniunii. 
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CAPITOLUL 3 

CERTIFICAREA CALIFICĂRILOR PROFESIONALE 

Secțiunea I 

Procedura de eliberare a certificatelor de calificare ale Uniunii  

și a autorizațiilor specifice 

Articolul 11 

Eliberarea și valabilitatea certificatelor de calificare ale Uniunii 

(1) Statele membre se asigură că solicitanții de certificate de calificare ale Uniunii ca membru 

al echipajului de punte și de certificate de calificare ale Uniunii pentru operațiuni specifice 

furnizează documente justificative satisfăcătoare cu privire la: 

(a) identitatea lor; 

(b) îndeplinirea cerințelor minime prevăzute în anexa I în ceea ce privește vârsta, 

competența, conformitatea administrativă și timpul de navigație pentru calificarea 

pe care au solicitat-o; 

(c) îndeplinirea standardelor de capacitate din punct de vedere medical în conformitate 

cu articolul 23, acolo unde este cazul. 

(2) Statele membre eliberează certificate de calificare ale Uniunii după ce au verificat 

autenticitatea și valabilitatea documentelor furnizate de către solicitanți și după ce au 

verificat faptul că solicitanților nu le-a mai fost deja eliberat un certificat de calificare al 

Uniunii valabil. 
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(3) Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc modele pentru certificatele de 

calificare ale Uniunii și pentru documentele unice care combină certificatele de calificare 

ale Uniunii și carnetele de serviciu. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 33 alineatul (2). 

(4) Valabilitatea certificatului de calificare al Uniunii ca membru al echipajului de punte se 

limitează la data următoarei examinări medicale necesare în conformitate cu articolul 23. 

(5) Fără a aduce atingere limitării menționate la alineatul (4), certificatele de calificare ale 

Uniunii în calitate de comandant de navă sunt valabile pe o perioadă maximă de 13 ani. 

(6) Certificatele de calificare ale Uniunii pentru operațiuni specifice sunt valabile pe o perioadă 

maximă de cinci ani. 

Articolul 12 

Eliberarea și valabilitatea autorizațiilor specifice pentru comandanții de navă 

(1) Statele membre se asigură că solicitanții de autorizații specifice menționate la articolul 6 

furnizează documente justificative satisfăcătoare cu privire la: 

(a) identitatea lor; 

(b) îndeplinirea de către aceștia a cerințelor minime prevăzute în anexa I în ceea ce 

privește vârsta, competența, conformitatea administrativă și timpul de navigație 

pentru autorizația specifică care a fost solicitată; 
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(c) deținerea de către aceștia a unui certificat de calificare al Uniunii în calitate de 

comandant de navă sau a unui certificat recunoscut în conformitate cu articolul 10 

alineatele (2) și (3) sau îndeplinirea cerințelor minime privind certificatele de 

calificare ale Uniunii pentru comandanți de navă prevăzute de prezenta directivă. 

(2) Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, pentru autorizațiile specifice privind 

navigarea pe sectoare de căi navigabile interioare cu riscuri specifice, necesare în temeiul 

articolului 6 litera (b), solicitanții prezintă autorităților competente ale statelor membre 

menționate la articolul 20 alineatul (3) documente justificative satisfăcătoare cu privire la: 

(a) identitatea lor; 

(b) îndeplinirea de către aceștia a cerințelor stabilite în conformitate cu articolul 20 de 

competență pentru riscurile specifice ale sectorului de cale navigabilă interioară 

pentru care este necesară autorizația; 

(c) deținerea de către aceștia a unui certificat de calificare al Uniunii în calitate de 

comandant de navă sau a unui certificat recunoscut în conformitate cu articolul 10 

alineatele (2) și (3) sau îndeplinirea cerințelor minime privind certificatele de 

calificare ale Uniunii pentru comandanți de navă prevăzute de prezenta directivă. 
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(3) Statele membre eliberează autorizațiile specifice menționate la alineatele (1) și (2) după 

ce au verificat autenticitatea și valabilitatea documentelor furnizate de solicitant. 

(4) Statele membre se asigură că autoritatea competentă care eliberează certificatele de 

calificare ale Uniunii comandanților de navă menționează în mod expres în certificat orice 

autorizație specifică eliberată în temeiul articolului 6, în conformitate cu modelul 

menționat la articolul 11 alineatul (3). Perioada de valabilitate a acestei autorizații 

specifice se încheie atunci când se încheie perioada de valabilitate a certificatului de 

calificare al Uniunii. 

(5) Prin derogare de la alineatul (4) din prezentul articol, autorizația specifică menționată la 

articolul 6 litera (d) se eliberează ca un certificat de calificare al Uniunii în calitate de 

expert în gaz natural lichefiat în conformitate cu modelul menționat la articolul 11 

alineatul (3), perioada de valabilitate a acestuia fiind stabilită în conformitate cu articolul 

11 alineatul (6). 

Articolul 13 

Reînnoirea certificatelor de calificare ale Uniunii 

și a autorizațiilor specifice pentru comandanții de navă 

La expirarea unui certificat de calificare al Uniunii, statele membre reînnoiesc, la cerere, certificatul 

și, după caz, autorizațiile specifice incluse în acesta, cu condiția ca: 

(a) în cazul certificatelor de calificare ale Uniunii ca membru al echipajului de punte și în cazul 

autorizațiilor specifice, altele decât cea menționată la articolul 6 litera (d), au fost 

prezentate documentele justificative satisfăcătoare menționate la articolul 11 alineatul (1) 

literele (a) și (c); 
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(b) în cazul unui certificat de calificare al Uniunii pentru operațiuni specifice, au fost 

prezentate documentele justificative satisfăcătoare menționate la articolul 11 alineatul (1) 

literele (a) și (b). 

Articolul 14 

Suspendarea și retragerea certificatelor de calificare ale Uniunii sau a autorizațiilor specifice pentru 

comandanții de navă 

(1) În cazul în care există indicii că cerințele privind certificatele de calificare sau autorizațiile 

specifice nu mai sunt îndeplinite, statul membru care a eliberat certificatul sau autorizația 

specifică efectuează toate evaluările necesare și, dacă este cazul, retrage certificatele sau 

autorizațiile specifice respective. 

(2) Orice stat membru poate suspenda temporar un certificat de calificare al Uniunii în cazul 

în care acesta consideră că suspendarea este necesară din motive de siguranță sau 

ordine publică. 

(3) Statele membre înregistrează, fără întârzieri nejustificate, suspendările și retragerile în 

baza de date menționată la articolul 25 alineatul (2). 
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Secțiunea II 

Cooperarea administrativă 

Articolul 15 

Cooperarea 

În cazul în care un stat membru menționat la articolul 39 alineatul (3) stabilește că un certificat de 

calificare eliberat de o autoritate competentă din alt stat membru nu îndeplinește condițiile 

prevăzute de prezenta directivă, sau în cazul în care există motive de siguranță sau ordine publică, 

autoritatea competentă solicită autorităţii emitente să ia în considerare suspendarea certificatului 

de calificare respectiv, în conformitate cu articolul 14. Autoritatea solicitantă informează Comisia 

cu privire la solicitarea sa. Autoritatea care a eliberat certificatul de calificare în cauză examinează 

solicitarea și notifică decizia sa celeilalte autorități. Orice autoritate competentă poate interzice 

unei persoane să își desfășoare activitatea în zona care ține de competența sa până la notificarea 

deciziei autorității emitente. 

Statele membre menționate la articolul 39 alineatul (3) cooperează, de asemenea, cu autoritățile 

competente ale altor state membre pentru a se asigura că timpul de navigație și voiajele titularilor 

de certificate de calificare și carnete de serviciu recunoscute în conformitate cu prezenta directivă 

sunt înregistrate, dacă titularul unui carnet de serviciu solicită înregistrarea, și că sunt validate 

pentru o perioadă de cel mult 15 luni înainte de data solicitării de validare. Statele membre 

menționate la articolul 39 alineatul (3) informează Comisia, dacă este cazul, despre căile 

navigabile interioare de pe teritoriul lor pentru care sunt necesare competențe pentru navigația cu 

caracter maritim. 
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Secțiunea III 

Competențe 

Articolul 16 

Cerințe privind competențele 

(1) Statele membre se asigură că persoanele menționate la articolele 4, 5 și 6 dețin 

competențele necesare pentru operarea în condiții de siguranță a unei construcții navale, 

astfel cum sunt stabilite la articolul 17. 

(2) Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, evaluarea competenței pentru 

riscurile specifice menționate la articolul 6 litera (b) se realizează în conformitate cu 

articolul 20. 

Articolul 17 

Evaluarea competențelor 

(1) Comisia adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 31 pentru a completa prezenta 

directivă prin stabilirea de standarde privind competențele, precum și cunoștințele și 

aptitudinile corespunzătoare în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute în anexa II. 

(2) Statele membre se asigură că persoanele care solicită documentele menționate la 

articolele 4, 5 și 6 demonstrează, dacă este cazul, că îndeplinesc standardele de 

competență menționate la alineatul (1) din prezentul articol, prin trecerea unui examen 

care a fost organizat: 

(a) sub responsabilitatea unei autorități administrative în conformitate cu articolul 18; 

sau 
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(b) ca parte a unui program de formare aprobat în conformitate cu articolul 19. 

(3) Demonstrarea respectării standardelor de competență trebuie să includă un examen 

practic pentru obținerea: 

(a) unui certificat de calificare al Uniunii în calitate de comandant de navă; 

(b) unei autorizații specifice pentru navigarea cu ajutorul radiolocației, menționată la 

articolul 6 litera (c); 

(c) unui certificat de calificare al Uniunii ca expert în gaz natural lichefiat; 

(d) unui certificat de calificare al Uniunii ca expert în navigația cu pasageri. 

Pentru obținerea documentelor menționate la literele (a) și (b) de la prezentul alineat, 

examenele practice pot avea loc la bordul unei construcții navale sau pe un simulator care 

respectă dispozițiile articolului 21. Pentru literele (c) și (d) de la prezentul alineat, 

examenele practice pot avea loc la bordul unei construcții navale sau pe o instalație 

corespunzătoare aflată pe uscat. 

(4) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 31 pentru a 

completa prezenta directivă prin stabilirea de standarde privind examenele practice 

menționate la alineatul (3) din prezentul articol, care să precizeze competențele specifice și 

condițiile ce trebuie evaluate în timpul examenelor practice, precum și cerințele minime 

pentru construcțiile navale pe care se poate desfășura un examen practic. 
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Articolul 18 

Examinarea sub responsabilitatea unei autorități administrative 

(1) Statele membre se asigură că examenele menționate la articolul 17 alineatul (2) litera (a) 

sunt organizate sub responsabilitatea lor. Ele se asigură că aceste examene sunt 

desfășurate de examinatori care sunt calificați pentru a evalua competențele, precum și 

cunoștințele și aptitudinile corespunzătoare menționate la articolul 17 alineatul (1). 

(2) Statele membre eliberează un certificat de examinare practică solicitanţilor care au 

promovat examenul practic menționat la articolul 17 alineatul (3), în cazul în care acesta 

s-a desfășurat pe un simulator care respectă dispozițiile articolului 21 și în cazul în care 

solicitantul a solicitat un astfel de certificat. 

(3) Comisia adoptă acte de punere în aplicare ce stabilesc modele pentru certificatele de 

examinare practică menționate la alineatul (2) din prezentul articol. Respectivele acte de 

punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de consultare menționată la 

articolul 33 alineatul (2). 

(4) Statele membre recunosc, fără cerințe sau evaluări suplimentare, certificatele de 

examinare practică menționate la alineatul (2), care au fost eliberate de autoritățile 

competente din alte state membre. 
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(5) În cazul examenelor scrise sau pe calculator, examinatorii menționați la alineatul (1) pot 

fi înlocuiți de supraveghetori calificați. 

(6) Statele membre se asigură că examinatorii și supraveghetorii calificați menționați în 

prezentul capitol nu au conflicte de interese. 

Articolul 19 

Aprobarea programelor de formare 

(1) Statele membre pot să instituie programe de formare pentru persoanele menționate la 

articolele 4, 5 și 6. Statele membre se asigură că astfel de programe de formare care duc 

la obținerea unor diplome sau certificate ce atestă respectarea standardelor de 

competență menționate la articolul 17 alineatul (1) sunt aprobate de autoritățile 

competente ale statelor membre pe al căror teritoriu își desfășoară programele de 

formare institutul de învățământ sau de formare relevant. 

Statele membre se asigură că evaluarea și asigurarea calității programelor de formare 

este asigurată prin aplicarea unui standard de calitate național sau internațional, în 

conformitate cu articolul 27 alineatul (1). 
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(2) Statele membre pot aproba programele de formare menționate la alineatul (1) numai 

dacă: 

(a) obiectivele de formare, conținutul educațional, metodele, mijloacele de executare, 

procedurile, inclusiv utilizarea de simulatoare, dacă este cazul, și materialele de 

curs sunt documentate în mod corespunzător și permit solicitanților să atingă 

standardele de competență menționate la articolul 17 alineatul (1); 

(b) programele de evaluare a competențelor relevante sunt desfășurate de persoane 

calificate care dețin cunoștințe aprofundate privind programul de formare; 

(c) examenul de verificare a respectării standardelor de competență menționate la 

articolul 17 alineatul (1) este efectuat de examinatori calificați, care să nu aibă 

conflicte de interese. 

(3) Statele membre recunosc orice diplome sau certificate eliberate după încheierea 

programelor de formare aprobate de alte state membre în conformitate cu alineatul (1). 

(4) Statele membre retrag sau suspendă aprobarea acordată programelor de formare care 

nu mai îndeplinesc criteriile menționate la alineatul (2). 
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(5) Statele membre notifică Comisiei lista programelor de formare aprobate, precum și orice 

program de formare a cărui aprobare a fost retrasă sau suspendată. Comisia pune aceste 

informații la dispoziția publicului. Lista trebuie să cuprindă denumirea programului de 

formare, titlurile diplomelor sau ale certificatelor acordate, organismul care acordă 

diploma sau certificatele, anul intrării în vigoare a aprobării, precum și calificarea relevantă 

și orice autorizație specifică la care diploma sau certificatul dau acces. 

Articolul 20 

Evaluarea competențelor pentru riscuri specifice 

(1) Statele membre care identifică sectoare de căi navigabile interioare cu riscuri specifice pe 

teritoriile proprii, în înțelesul articolului 9 alineatul (1), precizează competențele 

suplimentare impuse comandanților de navă care navighează pe acele sectoare de căi 

navigabile interioare și precizează mijloacele necesare pentru a demonstra că aceste 

cerințe sunt îndeplinite. În cazul în care consideră că este necesar în scopul asigurării 

siguranței, statele membre consultă comisia fluvială europeană relevantă în cursul 

procesului de identificare a respectivelor competenţe. 

Ținând seama de competențele necesare pentru navigarea pe sectoarele de căi navigabile 

interioare cu riscuri specifice, mijloacele necesare pentru a demonstra că aceste cerințe 

sunt îndeplinite pot consta din următoarele: 

(a) un număr limitat de voiaje care trebuie efectuate pe sectorul în cauză; 

(b) un examen pe simulator; 

(c) un examen cu variante multiple de răspuns; 

(d) un examen oral; sau 

(e) o combinație a mijloacelor menționate la literele (a)-(d). 



 

 73 

Atunci când aplică prezentul alineat, statele membre utilizează criterii obiective, 

transparente, nediscriminatorii și proporționale. 

(2) Statele membre menționate la alineatul (1) se asigură că sunt instituite proceduri pentru 

evaluarea competențelor solicitanților privind riscurile specifice și că sunt puse la dispoziția 

publicului instrumente pentru a facilita dobândirea competențelor necesare privind 

riscurile specifice de către comandanții de navă. 

(3) Un stat membru poate efectua o evaluare a competenței solicitanților privind riscurile 

specifice pentru sectoare de căi navigabile interioare situate în alt stat membru, pe baza 

cerințelor stabilite pentru respectivul sector de cale navigabilă interioară în conformitate 

cu alineatul (1), cu condiţia ca statul membru în care este situat sectorul de cale 

navigabilă interioară să îşi fi dat acordul. În acest caz, respectivul stat membru furnizează 

statului membru care efectuează evaluarea mijloacele necesare care să permită 

efectuarea evaluării respective. Statele membre trebuie să justifice orice refuz de a îşi da 

acordul pe baza unor motive obiective și proporționale. 

Articolul 21 

Utilizarea simulatoarelor 

(1) Simulatoarele utilizate pentru evaluarea competențelor sunt omologate de statele 

membre. Această omologare se acordă la cerere, atunci când se demonstrează că 

simulatorul respectă standardele pentru simulatoare stabilite prin actele delegate 

menționate la alineatul (2). Omologarea precizează care evaluare specifică a competenței 

este autorizată pentru simulatorul respectiv. 



 

 74 

(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 31 pentru a 

completa prezenta directivă prin stabilirea de standarde privind omologarea 

simulatoarelor, specificând cerințele funcționale și tehnice minime, precum și procedurile 

administrative în acest sens, cu obiectivul de a asigura faptul că simulatoarele utilizate 

pentru evaluarea de competențe sunt concepute în așa fel încât să permită verificarea 

competențelor conform prevederilor standardelor referitoare la examenele practice 

menționate la articolul 17 alineatul (3). 

(3) Statele membre recunosc simulatoarele omologate de autoritățile competente din alte 

state membre în conformitate cu alineatul (1) fără alte cerințe tehnice sau evaluări. 

(4) Statele membre își retrag sau suspendă omologarea simulatoarelor care nu mai respectă 

standardele menționate la alineatul (2). 

(5) Statele membre notifică Comisiei lista simulatoarelor omologate. Comisia pune aceste 

informații la dispoziția publicului. 

(6) Statele membre se asigură că accesul la simulatoare în scopul evaluării este 

nediscriminatoriu. 
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Secțiunea IV 

Timpul de navigație și capacitatea din punct de vedere medical 

Articolul 22 

Carnetul de serviciu și jurnalul de bord 

(1) Statele membre se asigură că timpul de navigație menționat la articolul 11 alineatul (1) 

litera (b) și voiajele efectuate menționate la articolul 20 alineatul (1) se înregistrează de 

către comandanții de navă într-un carnet de serviciu menționat la alineatul (6) din 

prezentul articol sau într-un carnet de serviciu recunoscut în temeiul articolului 10 alineatul 

(2) sau (3). 

Prin derogare de la primul paragraf, în cazul în care statele membre aplică articolul 7 

alineatul (1) sau articolul 39 alineatul (2), obligația prevăzută la primul paragraf din 

prezentul alineat se aplică numai dacă titularul unui carnet de serviciu solicită 

înregistrarea. 

(2) Statele membre se asigură că, în cazul în care un membru al echipajului solicită acest 

lucru, autoritățile lor competente validează în carnetul de serviciu, după ce au verificat 

autenticitatea și valabilitatea oricăror documente justificative necesare, datele privind 

timpul de navigație și voiajele efectuate cu cel mult 15 luni înainte de solicitare. În cazul 

în care sunt introduse instrumente electronice, inclusiv carnete de serviciu electronice și 

jurnale de bord electronice, ce includ proceduri adecvate pentru garantarea autenticității 

documentelor, datele corespunzătoare pot fi validate fără proceduri suplimentare. 
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Timpul de navigație care a fost efectuat pe orice cale navigabilă interioară a statelor 

membre este luat în considerare. În cazul căilor navigabile interioare ale căror cursuri nu se 

află integral pe teritoriul Uniunii, se ia în considerare, de asemenea, timpul de navigație 

efectuat pe secțiunile situate în afara teritoriului Uniunii. 

(3) Statele membre se asigură că voiajele construcțiilor navale menționate la articolul 2 

alineatul (1) sunt înregistrate în jurnalul de bord menționat la alineatul (6) din prezentul 

articol sau într-un jurnal de bord recunoscut în temeiul articolului 10 alineatul (2) sau (3). 

(4) Comisia adoptă acte de punere în aplicare care stabilesc modele pentru carnetele de 

serviciu și pentru jurnalele de bord, ținând seama de informațiile necesare pentru punerea 

în aplicare a prezentei directive în ceea ce privește identificarea persoanei, timpul de 

navigație și voiajele efectuate de aceasta. Respectivele acte de punere în aplicare se 

adoptă în conformitate cu procedura de consultare menţionată la articolul 33 alineatul (2). 

Atunci când adoptă aceste acte de punere în aplicare, Comisia ține seama de faptul că 

jurnalul de bord este utilizat, de asemenea, în punerea în aplicare a Directivei 2014/112/UE 

a Consiliului24 în vederea verificării cerințelor referitoare la echipaj și a înregistrării voiajelor 

efectuate de construcția navală. 

                                                           
24 Directiva 2014/112/UE a Consiliului din 19 decembrie 2014 de punere în aplicare a 

Acordului european privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru în transportul 

pe căi navigabile interioare, încheiat de „European Barge Union” (Uniunea Europeană a 

Navigației Interioare) (EBU), „European Skippers Organisation” (Uniunea Europeană a 

Marinarilor Fluviali) (ESO) și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi (ETF) 

(JO L 367, 23.12.2014, p. 86). 
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(5) Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o evaluare cu privire la 

următoarele instrumente electronice care nu pot fi modificate ilicit: carnetele de serviciu, 

jurnalele de bord și cardurile profesionale care integrează certificatele de calificare ale 

Uniunii în domeniul navigației interioare, până la data de … [opt ani de la data intrării în 

vigoare a prezentei directive]. 

(6) Statele membre se asigură că membrii echipajului dețin un singur carnet de serviciu activ și 

că pe construcția navală există un singur jurnal de bord activ. 

Articolul 23 

Capacitatea din punct de vedere medical 

(1) Statele membre se asigură că membrii echipajului de punte care solicită un certificat de 

calificare al Uniunii demonstrează capacitatea lor din punct de vedere medical prin 

prezentarea în fața autorității competente a unui certificat medical valabil, eliberat de un 

medic care este recunoscut de autoritatea competentă, după trecerea cu succes a unei 

examinări privind capacitatea din punct de vedere medical. 

(2) Solicitanții prezintă un certificat medical autorității competente atunci când solicită: 

(a) primul lor certificat de calificare al Uniunii ca membru al echipajului de punte; 
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(b) certificatul lor de calificare al Uniunii în calitate de comandant de navă; 

(c) reînnoirea certificatului lor de calificare al Uniunii ca membru al echipajului de 

punte în cazul în care sunt îndeplinite condițiile menționate la alineatul (3) din 

prezentul articol. 

Certificatele medicale eliberate în vederea obținerii unui certificat de calificare al Uniunii 

trebuie să fie datate cu cel mult trei luni înainte de data cererii pentru un certificat de 

calificare al Uniunii. 

(3) De la vârsta de 60 de ani, titularul unui certificat de calificare al Uniunii ca membru al 

echipajului de punte trebuie să demonstreze capacitatea din punct de vedere medical în 

conformitate cu alineatul (1) cel puțin o dată la cinci ani. De la vârsta de 70 de ani, 

titularul trebuie să demonstreze capacitatea din punct de vedere medical în conformitate 

cu alineatul (1) o dată la doi ani. 

(4) Statele membre se asigură că angajatorii, comandanții de navă și autoritățile statelor 

membre pot solicita unui membru al echipajului de punte să demonstreze capacitatea din 

punct de vedere medical în conformitate cu alineatul (1), ori de câte ori există indicii 

obiective că respectivul membru al echipajului nu mai îndeplinește cerințele privind 

capacitatea din punct de vedere medical menționate la alineatul (6). 



 

 79 

(5) În cazul în care capacitatea din punct de vedere medical nu poate fi demonstrată pe deplin 

de către solicitant, statele membre pot impune măsuri de atenuare a riscului sau restricții 

care să ofere un nivel echivalent de siguranță a navigației. În acest caz, acele măsuri de 

atenuare a riscului și restricții legate de capacitatea din punct de vedere medical sunt 

menționate în certificatul de calificare al Uniunii, în conformitate cu modelul menționat la 

articolul 11 alineatul (3). 

(6) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 31 pe baza 

cerințelor esențiale privind capacitatea din punct de vedere medical prevăzute în anexa III 

pentru a completa prezenta directivă prin stabilirea de standarde privind capacitatea din 

punct de vedere medical care să specifice cerințele referitoare la capacitatea din punct de 

vedere medical, în special în ceea ce privește testele pe care medicii trebuie să le realizeze, 

criteriile pe care trebuie să le aplice aceștia pentru a stabili capacitatea de muncă și lista 

restricțiilor și a măsurilor de atenuare. 
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CAPITOLUL 4  

DISPOZIȚII ADMINISTRATIVE 

Articolul 24 

Protecția datelor cu caracter personal 

(1) Statele membre efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal prevăzute în 

prezenta directivă în conformitate cu dreptul Uniunii privind protecția datelor cu caracter 

personal, în special cu Regulamentul (UE) 2016/679. 

(2) Comisia efectuează toate prelucrările datelor cu caracter personal prevăzute de prezenta 

directivă în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001. 

(3) Statele membre se asigură că datele cu caracter personal sunt prelucrate numai în 

următoarele scopuri: 

(a) punerea în aplicare, asigurarea respectării și evaluarea prezentei directive; 



 

 81 

(b) schimbul de informații dintre autoritățile care au acces la baza de date menționată la 

articolul 25 și Comisie; 

(c) producerea de statistici. 

Informațiile anonimizate obținute din aceste date pot fi utilizate pentru a sprijini politicile 

care promovează transportul pe căi navigabile interioare. 

(4) Statele membre se asigură că persoanele menționate la articolele 4 și 5 ale căror date cu 

caracter personal, în special cele referitoare la starea lor de sănătate, sunt prelucrate în 

registrele menționate la articolul 25 alineatul (1) și în baza de date menționată la articolul 

25 alineatul (2) sunt informate ex ante. Statele membre acordă acces respectivelor 

persoane la datele lor cu caracter personal și furnizează respectivelor persoane o copie a 

acestor informații, la cerere, în orice moment. 

Articolul 25 

Registrele 

(1) Pentru a contribui la o administrare eficientă în ceea ce privește eliberarea, reînnoirea, 

suspendarea și retragerea certificatelor de calificare, statele membre țin registre ale 

certificatelor de calificare ale Uniunii, carnetelor de serviciu și jurnalelor de bord eliberate 

sub autoritatea lor în conformitate cu prezenta directivă și, acolo unde este cazul, ale 

documentelor recunoscute în temeiul articolului 10 alineatul (2) care au fost eliberate, 

reînnoite, suspendate sau retrase, care au fost declarate pierdute, furate sau distruse, sau 

care au expirat. 
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În cazul certificatelor de calificare ale Uniunii, registrele includ datele care figurează pe 

certificatele de calificare ale Uniunii și autoritatea emitentă. 

Pentru carnetele de serviciu, registrele includ numele titularului și numărul său de 

identificare, numărul de identificare al carnetului de serviciu, data eliberării și autoritatea 

emitentă. 

Pentru jurnalele de bord, registrele includ denumirea construcției navale, numărul 

european de identificare sau numărul european de identificare a navei (numărul ENI), 

numărul de identificare al jurnalului de bord, data eliberării și autoritatea emitentă. 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 31 pentru a 

completa informațiile din registre referitoare la carnetele de serviciu și la jurnalele de bord 

cu alte informații impuse de modelele de carnete de serviciu și de jurnale de bord adoptate 

în temeiul articolului 22 alineatul (4), pentru a facilita și mai mult schimbul de informații 

dintre statele membre. 
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(2) În scopul punerii în aplicare, al asigurării respectării și al evaluării prezentei directive, 

pentru a menține siguranța, pentru a facilita navigația, precum și în scopuri statistice și 

pentru a facilita schimbul de informații dintre autoritățile care pun în aplicare prezenta 

directivă, statele membre înregistrează în mod fiabil fără întârziere datele referitoare la 

certificatele de calificare, la carnetele de serviciu și la jurnalele de bord menționate la 

alineatul (1) într-o bază de date gestionată de Comisie. 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 31 pentru a 

defini standardele care stabilesc caracteristicile unei astfel de baze de date și condițiile de 

utilizare ale acesteia, specificând în special: 

(a) instrucțiunile pentru codarea datelor în baza de date; 

(b) drepturile de acces ale utilizatorilor, diferențiate, dacă este cazul, în funcție de tipul 

de utilizator, de tipul de acces și de scopul pentru care sunt utilizate datele; 

(c) durata maximă de păstrare a datelor respective în conformitate cu alineatul (3), 

diferențiată, dacă este cazul, în funcție de tipul de document; 

(d) instrucțiunile privind operarea bazei de date și interacțiunea acesteia cu registrele 

menționate la alineatul (1). 
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(3) Orice date cu caracter personal incluse în registrele menționate la alineatul (1) sau în baza 

de date menționată la alineatul (2) nu se păstrează mai mult timp decât este necesar în 

vederea atingerii scopurilor pentru care au fost colectate datele sau pentru care sunt 

ulterior prelucrate în temeiul prezentei directive. Din momentul în care astfel de informații 

nu mai sunt necesare pentru scopurile respective, acestea se distrug. 

(4) Comisia poate acorda accesul la baza de date unei autorități a unei țări terțe sau unei 

organizații internaționale, în măsura în care acest lucru este necesar pentru scopurile 

menționate la alineatul (2), cu condiția ca: 

(a) cerințele articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 să fie îndeplinite; și 

(b) țara terță sau organizația internațională să nu limiteze accesul statelor membre 

sau al Comisiei la baza sa de date corespunzătoare. 

Comisia se asigură că țara terță sau organizația internațională respectivă nu transferă 

datele către o altă țară terță sau organizație internațională fără autorizarea scrisă expresă a 

Comisiei și conform condițiilor specificate de Comisie. 



 

 85 

Articolul 26 

Autoritățile competente 

(1) Statele membre desemnează, dacă este cazul, care sunt autoritățile competente pentru: 

(a) a organiza și a supraveghea examenele menționate la articolul 18; 

(b) a aproba programele de formare menționate la articolul 19; 

(c) a omologa simulatoarele menționate la articolul 21; 

(d) a elibera, a reînnoi, a suspenda sau a retrage certificatele și a emite autorizațiile 

specifice menționate la articolele 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 și 38, precum și carnetele de 

serviciu și jurnalele de bord menționate la articolul 22; 

(e) a valida timpul de navigație în carnetele de serviciu menționate la articolul 22; 

(f) a stabili care sunt medicii care pot elibera certificate medicale în conformitate cu 

articolul 23; 

(g) a ține registrele menționate la articolul 25; 

(h) a detecta și a combate fraudele și alte practici ilegale menționate la articolul 29. 

(2) Statele membre notifică Comisiei toate autoritățile competente de pe teritoriul lor pe care 

le-au desemnat în conformitate cu alineatul (1). Comisia pune aceste informații la 

dispoziția publicului. 
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Articolul 27 

Monitorizarea 

(1) Statele membre se asigură că toate activitățile efectuate de organisme guvernamentale și 

neguvernamentale aflate sub autoritatea lor în legătură cu formarea, cu evaluări ale 

competenței precum și cu eliberarea și actualizarea certificatelor de calificare ale Uniunii, a 

carnetelor de serviciu și a jurnalelor de bord, sunt monitorizate în permanență printr-un 

sistem de standarde de calitate, pentru a se asigura îndeplinirea obiectivelor prezentei 

directive. 

(2) Statele membre se asigură că obiectivele formării și standardele de competență aferente 

care trebuie atinse sunt clar definite și identifică nivelurile de cunoștințe și de aptitudini 

care trebuie evaluate și examinate în conformitate cu prezenta directivă. 

(3) Statele membre se asigură că, având în vedere politicile, sistemele, controalele și 

reexaminările interne de asigurare a calității stabilite pentru a garanta atingerea 

obiectivelor definite, domeniile de aplicare ale standardelor de calitate cuprind:  

(a) eliberarea, reînnoirea, suspendarea și retragerea certificatelor de calificare ale 

Uniunii, a carnetelor de serviciu și a jurnalelor de bord; 

(b) toate cursurile și programele de formare; 

(c) examenele și evaluările realizate de către sau sub autoritatea fiecărui stat membru; 

precum și  

(d) calificările și experiența necesare ale instructorilor și examinatorilor. 
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Articolul 28  

Evaluare 

(1) Statele membre se asigură că organisme independente evaluează activitățile privind 

dobândirea și aprecierea competențelor, precum și administrarea certificatelor de 

calificare ale Uniunii, a carnetelor de serviciu și a jurnalelor de bord, până la data de … [19 

ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] iar ulterior cel puțin o dată la zece 

ani. 

(2) Statele membre se asigură că rezultatele evaluărilor realizate de către respectivele 

organisme independente sunt documentate corespunzător și sunt aduse în atenția 

autorităților competente interesate. Dacă este necesar, statele membre iau măsurile 

corespunzătoare pentru a remedia orice deficiență identificată de evaluarea independentă. 

Articolul 29 

Prevenirea fraudelor și a altor practici ilegale 

(1) Statele membre adoptă măsurile corespunzătoare pentru prevenirea fraudelor și a altor 

practici ilegale care implică certificatele de calificare ale Uniunii, carnetele de serviciu și 

jurnalele de bord, precum și certificatele medicale și registrele prevăzute în prezenta 

directivă. 

(2) Statele membre fac schimb de informații relevante cu autoritățile competente ale altor 

state membre în legătură cu certificarea persoanelor implicate în operarea construcțiilor 

navale, inclusiv informații cu privire la suspendarea sau retragerea certificatelor. 

Procedând astfel, statele membre respectă pe deplin principiile protecției datelor cu 

caracter personal stabilite în Regulamentul (UE) 2016/679. 
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Articolul 30 

Sancțiuni 

Statele membre adoptă regimul sancțiunilor care se aplică în cazul nerespectării dispozițiilor 

naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a asigura 

aplicarea acestora. Aceste sancțiuni prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de 

descurajare. 

CAPITOLUL 5 

DISPOZIȚII FINALE 

Articolul 31 

Exercitarea delegării de competențe 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la 

prezentul articol. 

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 17 alineatele (1) și (4), la 

articolul 21 alineatul (2), la articolul 23 alineatul (6) și la articolul 25 alineatele (1) și (2) se 

conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de … [data intrării în vigoare a 

prezentei directive]. 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 opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 
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(3) Delegarea de competențe menționată la prezentul articol 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. 

(6) Un act delegat adoptat în temeiul prezentului articolul intră în vigoare numai în cazul în 

care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două 

luni de la data notificării 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 obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la 

inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. 
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Articolul 32 

Standardele CESNI și actele delegate 

Actele delegate adoptate în temeiul prezentei directive, cu excepția celor întemeiate pe 

articolul 25, fac trimitere la standardele stabilite de CESNI cu condiția ca: 

(a) respectivele standarde să fie disponibile și actualizate; 

(b) respectivele standarde să îndeplinească toate cerințele aplicabile stabilite în anexe; 

(c) interesele Uniunii să nu fie compromise de modificările din procesul decizional al CESNI. 

În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, Comisia poate prevedea sau face trimitere la 

alte standarde. 

Atunci când acte delegate adoptate în temeiul prezentei directive fac trimitere la standarde, 

Comisia include în respectivele acte delegate întregul text al acestor standarde și menționează sau 

actualizează trimiterea relevantă și introduce data aplicării în anexa IV. 
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Articolul 33 

Procedura comitetului 

(1) Comisia este asistată de un comitet. Respectivul comitet este un comitet în înţelesul 

Regulamentului (UE) nr. 182/2011. Trimiterile la comitetul instituit în temeiul articolului 7 

din Directiva 91/672/CEE, care este abrogată prin prezenta directivă, se interpretează ca 

trimiteri la comitetul instituit prin prezenta directivă. 

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 4 din Regulamentul 

(UE) nr. 182/2011.  

 În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obţinut prin procedură scrisă, respectiva 

procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru emiterea 

avizului, preşedintele comitetului decide în acest sens. 

(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul 

(UE) nr. 182/2011. Dacă avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, 

președintele acestuia poate decide încheierea procedurii fără rezultat în termenul stabilit 

pentru emiterea avizului. 

Articolul 34 

Standardele CESNI și actele de punere în aplicare 

Atunci când adoptă actele de punere în aplicare menționate la articolul 11 alineatul (3), la articolul 

18 alineatul (3) și la articolul 22 alineatul (4), Comisia face trimitere la standardele stabilite de 

CESNI și stabilește data aplicării, cu condiția ca: 

(a) respectivele standarde să fie disponibile și actualizate; 

(b) respectivele standarde să îndeplinească orice cerințe aplicabile stabilite în anexe; 

(c) interesele Uniunii să nu fie compromise de modificările din procesul decizional al CESNI. 
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În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, Comisia poate prevedea sau face trimitere la 

alte standarde. 

În cazul în care actele de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentei directive fac trimitere la 

standarde, Comisia include întregul text al respectivelor standarde în acele acte de punere în 

aplicare. 

Articolul 35 

Revizuire 

(1) Comisia evaluează prezenta directivă, împreună cu actele de punere în aplicare și actele 

delegate menționate în prezenta directivă și prezintă rezultatele acestei evaluări 

Parlamentului European și Consiliului cel târziu la … [doisprezece ani de la data intrării în 

vigoare a prezentei directive]. 

(2) Până la … [zece ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive ], fiecare stat membru 

pune la dispoziția Comisiei informațiile necesare pentru a monitoriza punerea în aplicare și 

evaluarea prezentei directive, în conformitate cu orientările furnizate de Comisie în 

consultare cu statele membre în ceea ce privește colectarea de informații, precum și 

formatul și conținutul acestora. 
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Articolul 36 

Aplicarea treptată 

(1) Comisia adoptă actele delegate menționate la articolul 17 alineatele (1) și (4), la articolul 21 

alineatul (2), la articolul 23 alineatul (6) și la articolul 25 alineatele (1) și (2) până la data de 

… [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive]. 

 Cel târziu la 24 de luni de la data adoptării actelor delegate menționate la articolul 25 

alineatul (2), Comisia trebuie să creeze baza de date menționată la respectivul articol. 

(2) Comisia adoptă actele de punere în aplicare menționate la articolul 11 alineatul (3), la 

articolul 18 alineatul (3) și la articolul 22 alineatul (4) până la data de … [doi ani de la 

data intrării în vigoare a prezentei directive]. 
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Articolul 37 

Abrogare 

Directivele 91/672/CEE și 96/50/CE sunt abrogate de la … [data care urmează sfârșitului perioadei de 

transpunere menționate la articolul 39 din prezenta directivă]. 

Trimiterile la directivele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă. 

Articolul 38 

Dispoziții tranzitorii 

(1) Brevetele de comandanți de navă eliberate în conformitate cu Directiva 96/50/CE și 

brevetele menționate la articolul 1 alineatul (6) din Directiva 96/50/CE, precum și licențele 

de navigație pe Rin menționate la articolul 1 alineatul (5) din Directiva 96/50/CE, care au 

fost eliberate înainte de … [data care urmează sfârșitului perioadei de transpunere 

menționate la articolul 39 din prezenta directivă], rămân valabile pe acele căi navigabile 

interioare ale Uniunii pentru care erau valabile înainte de data respectivă, timp de 

maximum 10 ani de la data respectivă. 

Înainte de … [data care urmează sfârșitului perioadei de transpunere menționate la 

articolul 39 din prezenta directivă + 10 ani], statul membru care a eliberat brevetele 

menționate la primul paragraf eliberează comandanților de navă care dețin astfel de 

brevete în conformitate cu modelul prevăzut de prezenta directivă, la cererea acestora, un 

certificat de calificare al Uniunii sau certificatul menționat la articolul 10 alineatul (2), sub 

rezerva prezentării de către comandantul de navă a documentelor justificative 

satisfăcătoare menționate la articolul 11 alineatul (1) literele (a) și (c). 
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(2) Atunci când eliberează certificate de calificare ale Uniunii în conformitate cu alineatul (1) 

din prezentul articol, statele membre garantează, în măsura posibilului, drepturile acordate 

anterior, în special în ceea ce privește autorizațiile specifice menționate la articolul 6. 

(3) Membrii echipajului, alții decât comandanții de navă, care dețin un certificat de calificare 

eliberat de un stat membru înainte de … [data care urmează sfârșitului perioadei de 

transpunere menționate la articolul 39 din prezenta directivă] sau care dețin o calificare 

recunoscută în unul sau mai multe state membre se pot baza în continuare pe certificatul 

respectiv sau pe calificarea respectivă, timp de maximum 10 ani de la data menționată. În 

decursul respectivei perioade, acești membri ai echipajului se pot baza în continuare pe 

Directiva 2005/36/CE pentru recunoașterea calificării lor de către autoritățile altor state 

membre. Înainte de expirarea respectivei perioade, aceștia pot solicita de la o autoritate 

competentă care eliberează astfel de certificate un certificat de calificare al Uniunii sau un 

certificat în aplicarea articolului 10 alineatul (2), sub rezerva prezentării de către membrii 

echipajului a documentelor justificative satisfăcătoare menționate la articolul 11 alineatul 

(1) literele (a) și (c). 
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În cazul în care membrii echipajului menționați la primul paragraf din acest alineat 

solicită un certificat de calificare al Uniunii sau un certificat menționat la articolul 10 

alineatul (2), statele membre se asigură că este eliberat un certificat de calificare pentru 

care cerințele în materie de competențe sunt similare sau inferioare celor ale brevetului 

de înlocuit. Un certificat pentru care cerințele sunt mai mari decât cele ale brevetului de 

înlocuit se emite numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții: 

(a) în cazul certificatului de calificare al Uniunii ca navigator: un timp de navigație de 

540 de zile, care include cel puțin 180 de zile de navigație interioară; 

(b) în cazul certificatului de calificare al Uniunii ca navigator brevetat: un timp de 

navigație de 900 de zile, care includ cel puțin 540 de zile de navigație interioară; 

(c) în cazul certificatului de calificare al Uniunii ca timonier: un timp de navigație de 

1080 de zile, care includ cel puțin 720 de zile de navigație interioară. 

Experiența de navigare este demonstrată prin intermediul unui carnet de serviciu, jurnal 

de bord sau alte dovezi. 

Duratele minime ale timpului de navigație stabilite la al doilea paragraf literele (a), (b) și 

(c) din prezentul alineat pot fi reduse cu maximum 360 de zile de timp de navigație, dacă 

solicitantul deține o diplomă care este recunoscută de autoritatea competentă și care 

confirmă specializarea solicitantului în navigația interioară ce conține navigația practică. 

Reducerea duratei minime nu poate fi mai mare decât durata specializării. 
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(4) Carnetele de serviciu și jurnalele de bord eliberate înainte de … [data care urmează 

sfârșitului perioadei de transpunere menționate la articolul 39 din prezenta directivă], care 

au fost eliberate în conformitate cu alte norme decât cele stabilite prin prezenta directivă, 

pot rămâne active timp de maximum 10 ani de la … [data care urmează sfârșitului 

perioadei de transpunere menționate la articolul 39 din prezenta directivă]. 

(5) Prin derogare de la alineatul (3), pentru membrii echipajelor de pe feriboturi care dețin 

brevete sau certificate naționale ce nu intră în domeniul de aplicare al Directivei 

96/50/CE și care au fost emise înainte de … [data care urmează sfârșitului perioadei de 

transpunere menționate la articolul 39 din prezenta directivă], respectivele brevete sau 

certificate rămân valabile pe acele căi navigabile interioare ale Uniunii pe care erau 

valabile înainte de această dată pentru o perioadă de cel mult 20 ani de la data 

respectivă. 

Înainte de expirarea respectivei perioade, acești membri ai echipajului pot solicita de la o 

autoritate competentă care eliberează astfel de certificate un certificat de calificare al 

Uniunii sau un certificat menționat la articolul 10 alineatul (2), cu condiția să prezinte 

documentele justificative satisfăcătoare menționate la articolul 11 alineatul (1) literele 

(a) și (c). Alineatul (3) al doilea și al treilea paragraf din prezentul articol se aplică în mod 

corespunzător. 
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(6) Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1), până la … [douăzeci de ani de la data intrării în 

vigoare a prezentei directive], statele membre pot permite comandanților de navă care 

conduc nave maritime care operează pe anumite căi navigabile interioare să dețină un 

certificat de competență pentru comandanți care a fost eliberat în conformitate cu 

dispozițiile Convenției STCW dacă sunt îndeplinite următoarele condiții: 

(a) această activitate de navigație interioară se desfășoară la începutul sau la sfârșitul 

unui voiaj de transport maritim; şi 

(b) statul membru a recunoscut certificatele menționate în prezentul alineat pentru o 

perioadă de cel puțin cinci ani de la … [data intrării în vigoare a prezentei directive] 

pe căile navigabile interioare în cauză. 

Articolul 39 

Transpunere 

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege şi a actelor 

administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la … [patru ani de la 

data intrării în vigoare a prezentei directive]. Statele membre informează de îndată Comisia 

cu privire la aceasta. 

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta directivă 

sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre 

stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri. 
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(2) Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, un stat membru în care toate 

persoanele menționate la articolul 4 alineatul (1), la articolul 5 alineatul (1) și la articolul 

6 își desfășoară activitatea exclusiv pe căi navigabile interioare naționale care nu sunt 

conectate la rețeaua navigabilă a unui alt stat membru este obligat numai să asigure 

intrarea în vigoare a acelor acte care sunt necesare pentru a se asigura respectarea 

dispozițiilor articolelor 7, 8 și 10 în ceea ce privește recunoașterea certificatelor de 

calificare și a carnetului de serviciu, ale articolului 14 alineatele (2) și (3) în ceea ce 

privește suspendările, ale articolului 22 alineatul (1) al doilea paragraf și alineatul (2), ale 

articolului 26 alineatul (1) litera (d) dacă este cazul, ale articolului 26 alineatul (1) literele 

(e) și (h), ale articolului 26 alineatul (2), ale articolului 29 în ceea ce privește prevenirea 

fraudelor, ale articolului 30 în ceea ce privește sancțiunile și ale articolului 38 cu excepția 

alineatului (2) din respectivul articol în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii. Respectivul 

stat membru este obligat să asigure intrarea în vigoare a acestor acte până la … [patru 

ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive]. 

Un astfel de stat membru nu poate să elibereze certificate de calificare ale Uniunii sau să 

aprobe programe de formare sau simulatoare decât după transpunerea și punerea în 

aplicare a celorlalte dispoziții ale prezentei directive și după informarea Comisiei despre 

îndeplinirea acestei obligații. 

(3) Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, un stat membru în care toate 

persoanele sunt exceptate în temeiul articolului 2 alineatul (3) este obligat numai să 

asigure intrarea în vigoare a acelor acte care sunt necesare pentru a se asigura 

respectarea dispozițiilor articolului 10 în ceea ce privește recunoașterea certificatelor de 

calificare și a carnetului de serviciu, ale articolului 38 în ceea ce privește recunoașterea 

certificatelor valabile, precum și ale articolului 15. Respectivul stat membru este obligat 

să asigure intrarea în vigoare a acestor acte până la data de … [patru ani de la data 

intrării în vigoare a prezentei directive]. 
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Un astfel de stat membru nu poate să elibereze certificate de calificare ale Uniunii sau să 

aprobe programe de formare sau simulatoare decât după transpunerea și punerea în 

aplicare a celorlalte dispoziții ale prezentei directive și după informarea Comisiei despre 

îndeplinirea acestei obligații. 

(4) Prin derogare de la alineatul (1) din prezentul articol, un stat membru nu este obligat să 

transpună prezenta directivă atât timp cât navigația interioară nu este posibilă din punct 

de vedere tehnic pe teritoriul său. 

Acest stat membru nu poate să elibereze certificate de calificare ale Uniunii sau să 

aprobe programe de formare sau simulatoare decât după transpunerea și punerea în 

aplicare a dispozițiilor prezentei directive și după informarea Comisiei cu privire la 

aceasta. 

(5) Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de 

drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. 

Articolul 40 

Intrarea în vigoare 

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 
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Articolul 41 

Destinatari 

Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la ..., 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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ANEXA I 

CERINȚE MINIME PRIVIND VÂRSTA, CONFORMITATEA ADMINISTRATIVĂ, 

COMPETENȚA ȘI TIMPUL DE NAVIGAȚIE 

Prin cerințe minime privind calificările echipajului de punte stabilite în prezenta anexă se înțelege un 

nivelul crescător de calificare, cu excepția calificărilor mateloților și ale ucenicilor, care sunt 

considerate a fi la același nivel. 

1 Calificările echipajului de punte la nivel de debutant 

1.1 Cerințele minime pentru certificarea ca matelot 

Fiecare solicitant al unui certificat de calificare al Uniunii trebuie: 

să aibă cel puțin 16 ani; 

să fi absolvit formarea de bază în domeniul securității în conformitate cu cerințele 

naționale. 

1.2 Cerințele minime pentru certificarea ca ucenic 

Fiecare solicitant al unui certificat de calificare al Uniunii trebuie: 

să aibă cel puțin 15 ani; 

să fi semnat un contract de ucenicie care prevede un program de formare aprobat 

menționat la articolul 19. 
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2 Calificările echipajului de punte la nivel operațional 

2.1 Cerințele minime pentru certificarea ca navigator 

Fiecare solicitant al unui certificat de calificare al Uniunii trebuie: 

(a) 

să aibă cel puțin 17 ani; 

să fi absolvit un program de formare aprobat, așa cum este menționat la articolul 19, cu o 

durată de cel puțin doi ani, program care să cuprindă standardele de competență 

pentru nivelul operațional prevăzute în anexa II; 

să fi acumulat un timp de navigație de cel puțin 90 de zile în cadrul acestui program de 

formare aprobat; 

sau 

(b) 

să aibă cel puțin 18 ani; 

să fi reușit la o evaluare a competenței de către o autoritate administrativă, astfel cum se 

menționează la articolul 18, menită să verifice faptul că standardele de competență 

pentru nivelul operațional prevăzute în anexa II sunt îndeplinite; 

să fi acumulat un timp de navigație de cel puțin 360 de zile, sau să fi acumulat un timp de 

navigație de cel puțin 180 de zile în cazul în care solicitantul poate, în plus, să 

furnizeze dovada unei experiențe profesionale de cel puțin 250 de zile dobândite de 

solicitant pe o navă maritimă ca membru al echipajului de punte; 
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sau 

(c) 

să aibă cel puțin cinci ani de experiență profesională înainte de înscrierea într-un program 

de formare aprobat, sau să aibă cel puțin 500 de zile de experiență profesională pe o 

navă maritimă ca membru al echipajului de punte înainte de înscrierea într-un 

program de formare aprobat sau să fi încheiat un program de formare profesională 

cu o durată de cel puțin de trei ani înainte de înscrierea într-un program de formare 

aprobat; 

să fi absolvit un program de formare aprobat astfel cum este menționat la articolul 19, cu o 

durată de cel puțin nouă luni, program care să cuprindă standardele de competență 

pentru nivelul operațional prevăzute în anexa II; 

să fi acumulat un timp de navigație de cel puțin 90 de zile în cadrul respectivului program 

de formare aprobat. 

2.2 Cerințele minime pentru certificarea ca navigator brevetat 

Fiecare solicitant al unui certificat de calificare al Uniunii trebuie: 

(a) 

să fi acumulat un timp de navigație de cel puțin 180 de zile fiind calificat ca navigator; 
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sau 

(b) 

să fi absolvit un program de formare aprobat astfel cum este menționat la articolul 19, cu o 

durată de cel puțin trei ani, program care să cuprindă standardele de competență 

pentru nivelul operațional prevăzute în anexa II; 

să fi acumulat un timp de navigație de cel puțin 270 de zile în cadrul acestui program de 

formare aprobat. 

2.3 Cerințele minime pentru certificarea ca timonier 

Fiecare solicitant al unui certificat de calificare al Uniunii trebuie: 

(a) 

să fi acumulat un timp de navigație de cel puțin 180 de zile fiind calificat ca navigator 

brevetat; 

să dețină un certificat de operator radio; 
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sau 

(b) 

să fi absolvit un program de formare aprobat astfel cum este menționat la articolul 19, cu 

o durată de cel puțin trei ani, program care să cuprindă standardele de competență 

pentru nivelul operațional prevăzute în anexa II; 

să fi acumulat un timp de navigație de cel puțin 360 de zile în cadrul acestui program de 

formare aprobat; 

să dețină un certificat de operator radio; 

sau 

(c) 

să aibă cel puțin 500 de zile de experiență profesională în calitate de comandant maritim; 

să fi reușit la o evaluare a competenței de către o autoritate administrativă astfel cum este 

menționată la articolul 18, evaluare menită să verifice faptul că standardele de 

competență pentru nivelul operațional prevăzute în anexa II sunt îndeplinite; 

să dețină un certificat de operator radio. 
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3 Calificările echipajului de punte la nivel de conducere 

3.1 Cerințele minime pentru certificarea în calitatea de comandant de navă 

Fiecare solicitant al unui certificat de calificare al Uniunii trebuie: 

(a) 

să aibă cel puțin 18 ani; 

să fi absolvit un program de formare aprobat menționat la articolul 19, cu o durată de cel 

puțin trei ani, program care să cuprindă standardele de competență pentru nivelul de 

conducere prevăzute în anexa II; 

să fi acumulat un timp de navigație de cel puțin 360 de zile, fie ca parte a acestui program 

de formare aprobat, fie după absolvirea acestuia; 

să dețină un certificat de operator radio; 

sau 

(b) 

să aibă cel puțin 18 ani; 

să dețină un certificat de calificare al Uniunii ca timonier sau un certificat de timonier 

recunoscut în conformitate cu articolul 10 alineatul (2) sau (3); 
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să fi acumulat un timp de navigație de cel puțin 180 de zile; 

să fi reușit la o evaluare a competenței de către o autoritate administrativă astfel cum 

este menționată la articolul 18, evaluare menită să verifice faptul că standardele de 

competență pentru nivelul de conducere prevăzute în anexa II sunt îndeplinite; 

să dețină un certificat de operator radio; 

sau 

(c) 

să aibă cel puțin 18 ani; 

să fi acumulat un timp de navigație de cel puțin 540 de zile, sau să fi acumulat un timp de 

navigație de cel puțin 180 de zile în cazul în care solicitantul poate să furnizeze 

dovada unei experiențe profesionale de cel puțin 500 de zile dobândite de solicitant 

pe o navă maritimă ca membru al echipajului de punte; 

să fi reușit la o evaluare a competenței de către o autoritate administrativă astfel cum este 

menționată la articolul 18, evaluare menită să verifice faptul că standardele de 

competență pentru nivelul de conducere prevăzute în anexa II sunt îndeplinite; 

să dețină un certificat de operator radio; 
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sau 

(d) 

să aibă cel puțin cinci ani de experiență profesională înainte de înscrierea într-un program 

de formare aprobat sau cel puțin 500 de zile de experiență profesională pe o navă 

maritimă ca membru al echipajului de punte înainte de înscrierea într-un program de 

formare aprobat sau să fi încheiat un program de formare profesională cu o durată 

de cel puțin 3 ani înainte de înscrierea într-un program de formare aprobat; 

să fi absolvit un program de formare aprobat menționat la articolul 19, cu o durată de cel 

puțin un an și jumătate, care să cuprindă standardele de competență pentru nivelul 

de conducere prevăzute în anexa II; 

să fi acumulat un timp de navigație de cel puțin 180 de zile ca parte a respectivului program 

de formare aprobat și de cel puțin 180 de zile după absolvirea acestuia; 

să dețină un certificat de operator radio. 

3.2 Cerințele minime pentru autorizațiile specifice privind certificatele de calificare ale Uniunii 

în calitate de comandant de navă 
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3.2.1 Căi navigabile cu caracter maritim 

Fiecare solicitant trebuie: 

să îndeplinească standardele de competență pentru navigarea pe căi navigabile cu caracter 

maritim, stabilite în anexa II. 

3.2.2 Radiolocație 

Fiecare solicitant trebuie: 

să îndeplinească standardele de competență pentru navigarea cu ajutorul radiolocației, 

stabilite în anexa II. 

3.2.3 Gaz natural lichefiat 

Fiecare solicitant trebuie: 

să dețină un certificat de calificare al Uniunii ca expert în gaz natural lichefiat (GNL) 

menționat la secțiunea 4.2. 
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3.2.4 Convoaie mari 

Fiecare solicitant trebuie să fi acumulat un timp de navigație de cel puțin 720 de zile, inclusiv cel 

puțin 540 zile fiind calificat pentru a avea calitatea de comandant de navă și cel puțin 180 de zile 

conducând un convoi mare. 

4 Calificări pentru operațiuni specifice 

4.1 Cerințele minime pentru certificarea unui expert în navigația cu pasageri 

Fiecare persoană care solicită un prim certificat de calificare al Uniunii ca expert în navigația cu 

pasageri trebuie: 

să aibă cel puțin 18 ani; 

să îndeplinească standardele de competență pentru experții în navigația cu pasageri, 

stabilite în anexa II. 

Fiecare persoană care solicită reînnoirea unui certificat de calificare al Uniunii ca expert în navigația 

cu pasageri trebuie: 

să treacă un nou examen administrativ sau să absolve un nou program de formare aprobat, 

în conformitate cu articolul 17 alineatul (2). 
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4.2 Cerințele minime pentru certificarea ca expert în GNL 

Fiecare persoană care solicită un prim certificat de calificare al Uniunii ca expert în GNL trebuie: 

să aibă cel puțin 18 ani; 

să îndeplinească standardele de competență pentru experții în GNL stabilite în anexa II. 

Fiecare persoană care solicită reînnoirea unui certificat de calificare al Uniunii ca expert în GNL 

trebuie: 

(a) să fi acumulat următorul timp de navigație la bordul unei construcții navale care 

utilizează GNL drept combustibil: 

cel puțin 180 de zile în decursul celor cinci ani precedenți; sau 

cel puțin 90 de zile în decursul anului precedent; 

sau 

(b) să îndeplinească standardele de competență pentru experții în GNL stabilite în anexa 

II. 
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ANEXA II 

CERINȚE ESENȚIALE PRIVIND COMPETENȚA 

1 Cerințe esențiale privind competența la nivel operațional 

1.1 Navigație 

Navigatorul trebuie să ajute personalul de conducere al construcției navale în situații de manevrare și 

de conducere a unei construcții navale pe căile navigabile interioare. Navigatorul trebuie să fie în 

măsură să facă acest lucru pe toate tipurile de căi navigabile și în toate tipurile de porturi. În special, 

navigatorul trebuie să fie în măsură: 

să ajute la pregătirea construcției navale pentru navigare în vederea asigurării unui voiaj 

sigur în toate circumstanțele; 

să ajute la operațiunile de amarare și de ancorare; 

să ajute la navigarea și la manevrarea construcției navale într-un mod economic și sigur din 

punct de vedere nautic. 

1.2 Operarea construcțiilor navale 

Navigatorul trebuie să fie în măsură: 

să ajute personalul de conducere al construcției navale în ceea ce privește controlul operării 

construcției navale și în ceea ce privește asistența acordată persoanelor aflate la 

bord; 

să utilizeze echipamentele construcției navale. 
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1.3 Manipularea și arimarea mărfurilor și transportul de pasageri 

Navigatorul trebuie să fie în măsură: 

să ajute personalul de conducere al construcției navale în ceea ce privește pregătirea, 

arimarea și monitorizarea mărfurilor în timpul operațiunilor de încărcare și de 

descărcare; 

să ajute personalul de conducere al navei în ceea ce privește furnizarea de servicii 

pasagerilor; 

să furnizeze asistență directă persoanelor cu handicap și persoanelor cu mobilitate redusă 

în conformitate cu cerințele de pregătire profesională și cu instrucțiunile din anexa 

IV la Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului1; 

1.4 Inginerie navală și inginerie electrică, electronică și a sistemelor de control 

Navigatorul trebuie să fie în măsură: 

să ajute personalul de conducere al construcției navale în ceea ce privește ingineria navală, 

electrică, electronică și a sistemelor de control, pentru a asigura siguranța tehnică 

generală; 

să realizeze lucrări de întreținere a echipamentelor care țin de ingineria navală, electrică, 

electronică și a sistemelor de control, pentru a asigura siguranța tehnică generală. 

1.5 Întreținere și reparații 

Navigatorul trebuie să fie în măsură: 

să ajute personalul de conducere al construcției navale în ceea ce privește întreținerea și 

repararea construcției navale, a dispozitivelor acesteia și a echipamentelor acesteia. 

                                                           
1 Regulamentul (UE) nr. 1177/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 

noiembrie 2010 privind drepturile pasagerilor care călătoresc pe mare și pe căi 
navigabile interioare și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 
334, 17.12.2010, p. 1). 
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1.6 Comunicare 

Navigatorul trebuie să fie în măsură: 

să comunice în mod general și profesional, ceea ce include capacitatea de a utiliza fraze de 

comunicare standardizate în situații în care există probleme de comunicare; 

să fie sociabil. 

1.7 Securitate și sănătate și protecția mediului 

Navigatorul trebuie să fie în măsură: 

să respecte normele de securitate a muncii, să înțeleagă importanța normelor privind 

securitatea și sănătatea, precum și să înțeleagă importanța mediului; 

să recunoască importanța formării cu privire la siguranța la bord și să acționeze imediat în 

caz de urgență; 

să ia măsuri de prevenire a incendiilor și să utilizeze în mod corect echipamentele de 

stingere a incendiilor; 

să își îndeplinească sarcinile ținând seama de importanța protejării mediului. 
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2 Cerințe esențiale privind competența la nivel de conducere 

2.0 Supraveghere 

Comandantul de navă trebuie să fie în măsură: 

‒ să dea instrucțiuni celorlalți membri ai echipajului de punte și să monitorizeze 

sarcinile efectuate de aceștia, astfel cum sunt menționate la secțiunea 1 din 

prezenta anexă, ceea ce presupune existența unor abilități adecvate pentru a 

îndeplini aceste sarcini. 

2.1 Navigație 

Comandantul de navă trebuie să fie în măsură: 

să planifice un voiaj și să coordoneze navigația pe căi navigabile interioare, inclusiv să fie în 

măsură să aleagă cea mai logică, mai economică și mai ecologică rută de navigație 

pentru a ajunge la destinațiile de încărcare și de descărcare, luând în considerare 

normele de trafic aplicabile și setul convenit de norme aplicabile în domeniul 

navigației interioare; 

să aplice cunoștințele referitoare la normele aplicabile privind echipajul construcției navale, 

inclusiv cunoștințele privind timpul de repaus și componența echipajului de punte; 

să navigheze și să manevreze, asigurând operarea în condiții de siguranță a construcției 

navale în toate condițiile de navigație pe căile navigabile interioare, inclusiv în 

situațiile care implică o mare densitate a traficului sau în cazul în care alte 

construcții navale transportă mărfuri periculoase și care necesită cunoștințe de 

bază cu privire la Acordul european privind transportul internațional al mărfurilor 

periculoase pe căi navigabile interioare (ADN); 

să răspundă la urgențele de navigație pe căile navigabile interioare ▌. 
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2.2 Operarea construcțiilor navale 

Comandantul de navă trebuie să fie în măsură: 

să aplice cunoștințele privind construcția navelor de navigație interioară și metodele de 

construcție navală la operarea diverselor tipuri de construcții navale și să aibă 

cunoștințe de bază privind cerințele tehnice pentru navele de navigație interioară, 

astfel cum se menționează în Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și 

a Consiliului1; 

să controleze și să monitorizeze echipamentele obligatorii înscrise în certificatul relevant al 

construcției navale. 

2.3 Manipularea și arimarea mărfurilor și transportul de pasageri 

Comandantul de navă trebuie să fie în măsură: 

să planifice și să asigure încărcarea, arimarea, fixarea și descărcarea în siguranță a 

mărfurilor, precum și să se îngrijească de siguranța acestora pe durata voiajului; 

să planifice și să asigure stabilitatea construcției navale; 

să planifice și să asigure transportul în condiții de siguranță al pasagerilor și serviciile de 

asistență pentru aceștia pe durata voiajului, inclusiv prin asigurarea de asistență 

directă pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă în 

conformitate cu cerințele de pregătire profesională și cu instrucțiunile din anexa IV 

la Regulamentul (UE) nr. 1177/2010. 

                                                           
1 Directiva (UE) 2016/1629 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 septembrie 

2016 de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, de modificare 

a Directivei 2009/100/CE și de abrogare a Directivei 2006/87/CE (JO L 252, 16.9.2016, p. 

118). 
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2.4 Inginerie navală și inginerie electrică, electronică și a sistemelor de control 

Comandantul de navă trebuie să fie în măsură: 

să planifice fluxul de lucru al activităților de inginerie navală și de inginerie electrică, 

electronică și a sistemelor de control; 

să monitorizeze motoarele principale, precum și mașinile și echipamentele auxiliare; 

să planifice și să dea instrucțiuni în ceea ce privește pompa construcției navale și sistemul 

de acționare al acesteia; 

să organizeze utilizarea și acționarea în condiții de siguranță a dispozitivelor electrotehnice 

ale construcției navale, precum și întreținerea și repararea acestora; 

să controleze siguranța lucrărilor de întreținere și de reparare a dispozitivelor tehnice. 

2.5 Întreținere și reparații 

Comandantul de navă trebuie să fie în măsură: 

să organizeze întreținerea și repararea în condiții de siguranță a construcției navale și a 

echipamentelor acesteia. 
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2.6 Comunicare 

Comandantul de navă trebuie să fie în măsură: 

să gestioneze resursele umane, să fie responsabil din punct de vedere social și să se ocupe 

de organizarea fluxului de lucru și de formarea la bordul construcției navale; 

să asigure o bună comunicare în orice moment, ceea ce include utilizarea unor fraze de 

comunicare standardizate în situații în care există probleme de comunicare; 

să încurajeze un mediu de lucru armonios și sociabil la bord. 

2.7 Securitate și sănătate, drepturile pasagerilor și protecția mediului 

Comandantul de navă trebuie să fie în măsură: 

să monitorizeze cerințele legale aplicabile și să ia măsuri pentru a asigura siguranța vieților 

omenești; 

să mențină siguranța și securitatea persoanelor aflate la bord, inclusiv prin asigurarea de 

asistență directă pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă 

în conformitate cu cerințele de pregătire profesională și cu instrucțiunile din anexa 

IV la Regulamentul (UE) nr. 1177/2010; 

să instituie planuri de urgență și de control al avariilor și să gestioneze situațiile de urgență; 

să asigure respectarea cerințelor în materie de protecție a mediului. 
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3 Cerințe esențiale privind competența pentru autorizații specifice 

3.1 Navigarea pe căi navigabile interioare cu caracter maritim 

Comandantul de navă trebuie să fie în măsură: 

să lucreze cu diagrame și hărți actualizate, cu notificări adresate căpitanilor și marinarilor și 

cu alte informații publicate specifice căilor navigabile cu caracter maritim; 

să utilizeze nivelul de referință al mareelor, precum și curenții, perioadele și ciclurile de 

maree, momentul curenților de maree și al mareelor și variațiile din cadrul unui 

estuar; 

să utilizeze SIGNI (Signalisation de voies de Navigation Intérieure - Semnalizarea căilor 

navigabile interioare) și IALA (International Association of Marine Aids to Navigation 

and Lighthouse Authorities - Asociația Internațională de Semnalizare Maritimă) 

pentru navigarea în condiții de siguranță pe căile navigabile interioare cu caracter 

maritim. 

3.2 Navigarea cu ajutorul radiolocației 

Comandantul de navă trebuie să fie în măsură: 

să ia măsurile corespunzătoare în ceea ce privește navigația cu ajutorul radiolocației înainte 

de a mola; 

să interpreteze afișajul echipamentului de radiolocație și să analizeze informațiile furnizate 

de echipamentul de radiolocație; 
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să reducă interferențele de diverse origini; 

să navigheze cu ajutorul radiolocației luând în considerare setul convenit de norme 

aplicabile în navigația interioară și în conformitate cu reglementările care specifică 

cerințele pentru navigația cu ajutorul radiolocației (cum sunt cerințele referitoare la 

echipaj sau cerințele tehnice aplicabile navelor); 

se gestioneze circumstanțele specifice, precum traficul dens, defectarea dispozitivelor, 

situațiile periculoase. 

4 Cerințe esențiale privind competența pentru operații specifice 

4.1 Expert în navigația cu pasageri 

Fiecare solicitant trebuie să fie în măsură: 

să organizeze utilizarea echipamentelor de salvare de la bordul navelor de pasageri; 

să aplice instrucțiuni de siguranță și să ia măsurile necesare pentru protejarea călătorilor în 

general, în special în caz de urgență (de exemplu evacuare, avarie, abordaj, eșuare, 

incendiu, explozie sau alte situații care ar putea genera panică), inclusiv prin 

asigurarea de asistență directă pentru persoanele cu handicap și persoanele cu 

mobilitate redusă în conformitate cu cerințele de pregătire profesională și cu 

instrucțiunile din anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1177/2010; 

să comunice în limba engleză la un nivel elementar; 

să îndeplinească cerințele relevante ale Regulamentului (UE) nr. 1177/2010. 
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4.2 Expert în gaz natural lichefiat (GNL) 

Fiecare solicitant trebuie să fie în măsură: 

să asigure respectarea legislației și a standardelor care se aplică construcțiilor navale ce 

folosesc GNL drept combustibil, precum și a altor reglementări relevante privind 

securitatea și sănătatea; 

să cunoască aspectele importante specifice legate de GNL, să recunoască riscurile și să le 

gestioneze; 

să opereze sistemele specifice GNL în condiții de siguranță; 

să asigure verificarea regulată a sistemului GNL; 

să știe cum să efectueze operațiunile de buncheraj cu GNL în mod sigur și controlat; 

să pregătească sistemul GNL pentru întreținerea construcției navale; 

să gestioneze situațiile de urgență legate de GNL. 
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ANEXA III 

CERINȚE ESENȚIALE PRIVIND CAPACITATEA DIN PUNCT DE VEDERE MEDICAL 

Capacitatea din punct de vedere medical, care cuprinde capacitatea fizică și capacitatea psihologică, 

înseamnă că persoana care lucrează la bordul unei construcții navale trebuie să nu sufere de nicio 

boală sau de niciun handicap care o face incapabilă: 

să execute sarcinile necesare în vederea operării unei construcții navale; 

să își îndeplinească în orice moment sarcinile primite; sau 

să perceapă mediul înconjurător în mod corect. 

Examinarea trebuie să includă, în special, acuitatea vizuală și auditivă, funcțiile motorii, starea 

neuropsihică și situația cardiovasculară. 
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ANEXA IV 

Cerințe aplicabile 

Tabelul A 

Obiect, Articol Cerințele de conformitate Intrarea în 

vigoare 

Examenele practice, articolul 17 alineatul (4) [CESNI …] [___] 

Omologarea simulatoarelor, articolul 21 

alineatul (2) 

  

Caracteristicile și condițiile de utilizare ale 

registrelor, articolul 25 alineatul (2) 

  

Tabelul B 

Punct Cerințe esențiale privind 

competența 

Cerințele de conformitate Intrarea în 

vigoare 

1 Cerințe esențiale privind 

competența la nivel operațional 

[CESNI ….] [___] 

2 Cerințe esențiale privind 

competența la nivel de conducere  

- - 

3 Cerințe esențiale privind 

competența pentru autorizații 

specifice 

  

3.1 Navigarea pe căi navigabile cu 

caracter maritim 

  

3.2 Navigarea cu ajutorul radiolocației   

4 Cerințe esențiale privind 

competența pentru operațiuni 

specifice 

  

4.1 Expert în navigația cu pasageri   

4.2 Expert în gaz natural lichefiat (GNL)   

Tabelul C 

Cerințe esențiale privind 

capacitatea din punct de vedere 

Cerințele de conformitate Intrarea în 

vigoare 
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medical 

Examinarea capacității din punct 

de vedere medical 

[CESNI ….] [___] 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0426 

Cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea 

legislației în materie de protecție a consumatorului ***I 

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 14 noiembrie 2017 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în 

materie de protecție a consumatorului (COM(2016)0283 – C8-0194/2016 – 

2016/0148(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0283), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0194/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizele motivate prezentate de către Parlamentul Bulgariei, de Camera 

Deputaților a Republicii Cehe, de Consiliul Federal al Austriei și Parlamentul Suediei în 

cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, 

în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 

20161, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 

69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului 

Consiliului, exprimat în scrisoarea din 30 iunie 2017, de a aproba poziția Parlamentului 

European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene, 

                                                           
1  JO C 34, 2.2.2017, p. 100. 
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– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și 

avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0077/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod 

substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2016)0148 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 noiembrie 2017 în vederea 

adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind 

cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de 

protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2, 

                                                           
1 JO C 34, 2.2.2017, p. 100. 
2 Poziția Parlamentului European din 14 noiembrie 2017. 
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întrucât: 

(1) Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului1 prevede 

norme și proceduri armonizate pentru a facilita cooperarea dintre autoritățile naționale 

însărcinate cu asigurarea respectării legislației transfrontaliere în materie de protecție a 

consumatorului. Articolul 21a din Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 prevede o evaluare a 

eficacității regulamentului respectiv și a mecanismelor sale operaționale. În urma evaluării 

respective, Comisia a concluzionat că Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 nu este suficient 

pentru a aborda în mod eficace provocările în materie de asigurare a respectării legislației 

constatate pe piața unică, inclusiv cele de pe piața unică digitală. 

(2) Comunicarea Comisiei din 6 mai 2015, intitulată „Strategia privind piața unică digitală 

pentru Europaˮ, a identificat între prioritățile strategiei menționate necesitatea consolidării 

încrederii consumatorilor prin asigurarea respectării normelor în materie de protecție a 

consumatorului într-un mod mai rapid, ▌mai flexibil și mai coerent. Comunicarea Comisiei 

din 28 octombrie 2015, intitulată „Ameliorarea strategiei privind piața unică: mai multe 

oportunități pentru cetățeni și pentru întreprinderi”, a reiterat faptul că asigurarea 

respectării legislației Uniunii privind protecția consumatorului ar trebui să fie consolidată și 

mai mult prin reformarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004. 

                                                           
1 Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure 

aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind 

cooperarea în materie de protecție a consumatorului”) (JO L 364, 9.12.2004, p. 1). 
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(3) Ineficiența asigurării respectării legislației în cazul încălcărilor transfrontaliere, inclusiv în 

cazul încălcărilor care au loc în mediul digital, permite comercianților să se sustragă de la 

respectarea legislației prin relocarea într-un alt stat al Uniunii. Aceasta generează de 

asemenea denaturări ale concurenței în ceea ce privește comercianții care respectă legea și 

își exercită activitatea pe piața internă sau la nivel transfrontalier online sau offline și, prin 

urmare, aduce prejudicii directe consumatorilor și subminează încrederea acestora în 

tranzacțiile transfrontaliere și în piața internă. Se impune, prin urmare, sporirea nivelului 

armonizării, inclusiv printr-o cooperare eficace și eficientă între autoritățile publice 

competente însărcinate cu asigurarea respectării legislației în vederea detectării, anchetării 

și luării de măsuri pentru a asigura încetarea sau interzicerea încălcărilor sancționate prin 

prezentul regulament. 

(4) Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 a instituit în Uniune o rețea de autorități publice 

competente însărcinate cu asigurarea respectării legislației. Este necesară coordonarea 

efectivă între diferitele autorități competente care participă în cadrul rețelei respective, 

precum și coordonarea efectivă între alte autorități publice la nivelul statelor membre. 

Rolul de coordonare care revine biroului unic de legătură ar trebui să fie încredințat, în 

fiecare stat membru, unei autorități publice. Respectiva autoritate ar trebui să dispună de 

suficiente competențe și de resursele necesare pentru a-și asuma acest rol esențial. Fiecare 

stat membru este încurajat să desemneze una dintre autoritățile competente ca birou unic 

de legătură în temeiul prezentului regulament. 
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(5) Consumatorii ar trebui să fie, de asemenea, protejați împotriva ▌încălcărilor sancționate 

prin prezentul regulament care au încetat deja, dar ale căror efecte negative pot continua 

▌. Autoritățile competente ar trebui să dispună de competențele minime necesare pentru a 

ancheta și a dispune încetarea acestor încălcări ori a le interzice în viitor, pentru a 

împiedica repetarea lor, cu scopul de a asigura un nivel ridicat de protecție a 

consumatorului. 

(6) Autoritățile competente ar trebui să dispună de un set minim de competențe de anchetă și 

de asigurare a respectării legislației pentru a aplica prezentul regulament ▌, ▌pentru a 

coopera reciproc mai rapid și mai eficient și pentru a descuraja comiterea de către 

comercianți a ▌încălcărilor sancționate prin prezentul regulament. Aceste competențe ar 

trebui să fie suficiente pentru a permite abordarea eficace a aspectelor în materie de 

asigurare a respectării legislației din comerțul electronic și din mediul digital și pentru a 

împiedica comercianții care nu se conformează, să exploateze lacunele din sistem prin 

relocarea într-un stat membru în care autoritățile competente nu sunt pregătite pentru a 

combate practicile ilegale. Respectivele competențe ar trebui să permită statelor membre 

să asigure schimbul viabil între autoritățile competente de mijloace de probă și de 

informații necesare, pentru a se asigura același nivel de respectare eficace și uniformă a 

legislației în toate statele membre. 
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(7) Fiecare stat membru ar trebui să se asigure că toate autoritățile competente din jurisdicția 

sa dispun de toate competențele minime necesare pentru a asigura respectarea 

corespunzătoare a prezentului regulament. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să 

poată decide să nu confere toate competențele fiecărei autorități competente, cu condiția 

ca fiecare competență să poată fi exercitată efectiv, după caz, cu privire la orice încălcare 

sancționată prin prezentul regulament. De asemenea, statele membre ar trebui să poată 

decide, în conformitate cu prezentul regulament, să încredințeze anumite atribuții unor 

organisme desemnate sau să confere autorităților competente competența de a se consulta 

cu organizații ale consumatorilor, asociații ale comercianților, organisme desemnate sau cu 

alte persoane interesate în legătură cu eficacitatea angajamentelor propuse de un 

comerciant pentru a pune capăt încălcării sancționate prin prezentul regulament. Cu toate 

acestea, statele membre nu ar trebui să fie obligate să implice organismele desemnate în 

aplicarea prezentului regulament sau să dispună consultări cu organizațiile consumatorilor, 

asociațiile comercianților, organismele desemnate și alte persoane interesate, în privința 

eficacității cu care angajamentele propuse ar pune capăt încălcării sancționate prin 

prezentul regulament. 
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(8) Autoritățile competente ar trebui să fie în măsură să inițieze anchete sau proceduri din 

proprie inițiativă, dacă iau cunoștință, prin alte mijloace decât reclamațiile consumatorilor, 

de încălcări sancționate prin prezentul regulament. ▌ 

(9) Autoritățile competente ar trebui să aibă acces la orice documente, date și informații 

relevante cu privire la obiectul unei anchete sau al unor anchete concertate pe o piață de 

consum („acțiuni de verificareˮ) pentru a stabili dacă a avut sau are loc o ▌încălcare a 

legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor și, în special, pentru a 

determina comerciantul răspunzător, indiferent de cine deține respectivele documente, 

date sau informații și indiferent de forma sau formatul sub care se regăsesc acestea, de 

mediul lor de stocare sau de locul în care sunt acestea stocate. Autoritățile competente ar 

trebui să fie în măsură să solicite în mod direct părților terțe din lanțul valoric digital să 

furnizeze toate mijloacele de probă relevante, datele și informațiile în conformitate cu 

Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului1 și cu legislația în materie 

de protecție a datelor cu caracter personal. 

 

                                                           
1  Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind 

anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului 

electronic, pe piața internă („Directiva privind comerțul electronic”) (JO L 178, 17.7.2000, p. 

1). 
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(10) Autoritățile competente ar trebui să fie în măsură să solicite orice informații relevante din 

partea oricăror autorități publice, organisme sau agenții din statul lor membru sau din 

partea oricărei persoane fizice sau juridice, inclusiv, de exemplu, prestatori de servicii de 

plată, furnizori de servicii de internet, operatori de telecomunicații, registre de domenii și 

operatori de registre și furnizori de servicii de găzduire, pentru a stabili dacă a avut sau are 

loc o încălcare sancționată prin prezentul regulament. 

(11) Autoritățile competente ar trebui să fie în măsură să efectueze inspecțiile necesare la fața 

locului și ar trebui să aibă competența de a pătrunde în orice sediu, pe orice teren sau în 

orice mijloc de transport pe care comerciantul verificat îl utilizează în scopuri legate de 

activitatea sa comercială, economică, meșteșugărească sau liberală. 

(12) Autoritățile competente ar trebui să fie în măsură să solicite oricărui reprezentant sau 

membru al personalului comerciantului verificat să prezinte explicații cu privire la fapte 

sau să furnizeze informații, date sau documente referitoare la obiectul inspecției și ar 

trebui să fie în măsură să înregistreze răspunsurile reprezentantului sau al membrului de 

personal respectiv. 
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(13) Autoritățile competente ar trebui să fie în măsură să verifice respectarea dreptului Uniunii 

în materie de protecție a intereselor consumatorului și să obțină mijloace de probă privind 

încălcările sancționate prin prezentul regulament, inclusiv privind încălcările care au loc în 

timpul achiziționării de bunuri sau servicii sau ulterior acesteia. Prin urmare, autoritățile 

competente ar trebui să poată ▌achiziționa bunuri sau servicii în scopuri de testare, dacă 

este necesar, sub o identitate falsă, în scopul de a detecta încălcările sancționate prin 

prezentul regulament, cum sunt, printre altele, refuzurile de a pune în aplicare dreptul 

consumatorului de a se retrage în cazul contractelor la distanță, sau în scopul de a obține 

probe. Competența respectivă ar trebui să includă, de asemenea, competența de a 

consulta, a analiza, a studia, a dezasambla sau a testa un produs sau un serviciu care a 

fost achiziționat de autoritatea competentă în acest scop. Competența de a achiziționa 

bunuri sau servicii în scopuri de testare ar putea include competența autorităților 

competente de a asigura rambursarea oricăror plăți efectuate în cazul în care 

rambursarea respectivă nu ar fi disproporționată și, în același timp, ar respecta dreptul 

Uniunii și dreptul intern. 
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(14) În special în mediul digital, autoritățile competente ar trebui să fie în măsură să pună capăt, 

în mod rapid și efectiv, încălcărilor sancționate prin prezentul regulament, în special în cazul 

în care comerciantul care vinde bunuri sau servicii își ascunde identitatea sau se mută în alt 

stat din Uniune sau într-o țară terță pentru a se sustrage aplicării legislației. În cazurile în 

care există riscul unui prejudiciu grav ▌pentru interesul colectiv al consumatorilor, 

autoritățile competente ar trebui să fie în măsură să adopte măsuri provizorii, în 

conformitate cu dreptul intern, inclusiv să înlăture conținut dintr-o interfață online sau să 

dispună afișarea explicită a unui avertisment pentru consumatori la accesarea interfeței 

online. Măsurile provizorii nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru 

atingerea obiectivului lor. În plus, autoritățile competente ar trebui să aibă dreptul de a 

impune comerciantului afișarea explicită a unui avertisment pentru consumatori la 

accesarea interfeței online sau de a impune acestuia înlăturarea sau modificarea 

conținutului digital atunci când nu există niciun alt mijloc efectiv pentru a opri o practică 

ilegală. Măsurile respective nu ar trebui să depășească ceea ce este necesar pentru 

atingerea obiectivului de a pune capăt sau de a interzice încălcarea sancționată prin 

prezentul regulament. 

(15) Pentru a îndeplini obiectivul prezentului regulament, punând în același timp accentul pe 

importanța disponibilității comercianților de a acționa în conformitate cu legislația 

Uniunii care protejează interesele consumatorului și de a remedia consecințele 

încălcărilor sancționate prin prezentul regulament săvârșite de către aceștia, autoritățile 

competente ar trebui să aibă posibilitatea de a conveni cu comercianții asupra unor 

angajamente care includ acțiuni și măsuri pe care comerciantul trebuie să le aplice în 

privința încălcărilor menționate, în special pentru a-pune capăt acestora. 
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(16) Datorită impactului direct pe care îl au asupra gradului de descurajare rezultat în urma 

asigurării respectării legislației de către autoritățile publice, sancțiunile impuse în cazul 

încălcărilor legislației privind protecția consumatorului reprezintă o parte importantă a 

sistemului de asigurare a respectării legii. Întrucât sistemele naționale de sancțiuni nu 

permit întotdeauna să se țină seama de dimensiunea transfrontalieră a unei încălcări, 

printre competențele minime ale autorităților competente ar trebui să fie și dreptul de a 

impune sancțiuni pentru încălcările sancționate prin prezentul regulament. Statele 

membre nu ar trebui să aibă obligația să instituie un nou regim de sancțiuni în cazul 

încălcărilor sancționate prin prezentul regulament. Acestea ar trebui, însă, să solicite 

autorităților competente să aplice regimul aplicabil încălcărilor la nivel național, ținând 

seama, atunci când este posibil, de sfera și de anvergura efectivă a încălcării în cauză. 

Având în vedere constatările din raportul Comisiei privind verificarea adecvării legislației 

în materie de protecție a consumatorului și de comercializare, ar putea fi necesară 

consolidarea nivelului sancțiunilor pentru încălcarea legislației Uniunii în materie de 

protecție a consumatorului. 
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(17) Consumatorii ar trebui să aibă dreptul să beneficieze de măsuri reparatorii pentru 

prejudiciile cauzate de încălcările sancționate prin prezentul regulament. În funcție de caz, 

dreptul autorității competente de a primi din partea comerciantului, la inițiativa acestuia, 

angajamente suplimentare în favoarea consumatorilor prejudiciați prin presupusa 

încălcare sancționată prin prezentul regulament sau, după caz, dreptul de a încerca să 

obțină din partea comerciantului angajamente de a oferi măsuri reparatorii adecvate 

consumatorilor prejudiciați prin respectiva încălcare, ar trebui să contribuie la 

îndepărtarea efectelor negative cauzate consumatorilor de o încălcare transfrontalieră. 

Aceste măsuri reparatorii pot include, printre altele, reparațiile, înlocuirea, reducerile de 

preț, rezilierea de contracte sau rambursarea prețului aferent bunurilor și serviciilor, după 

caz, în scopul atenuării efectelor negative cauzate consumatorului în cauză de încălcarea 

sancționată prin prezentul regulament, în conformitate cu dispozițiile dreptului Uniunii. 

Acest lucru nu ar trebui să aducă atingere dreptului consumatorului de a solicita măsuri 

reparatorii prin mijloace adecvate. După caz, autoritățile competente ar trebui să 

transmită, prin mijloace adecvate, consumatorilor care reclamă un prejudiciu cauzat de o 

încălcare sancționată prin prezentul regulament, informații privind modalitățile de a 

solicita despăgubiri în temeiul dreptului intern. 
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(18) Punerea în aplicare și exercitarea competențelor în temeiul prezentului regulament ar 

trebui să fie proporționale și adecvate în raport cu natura și cu prejudiciul general efectiv 

sau potențial ale încălcării legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor. 

Autoritățile competente ar trebui să ia în considerare toate faptele și circumstanțele 

cazului și să aleagă cele mai adecvate măsuri care sunt esențiale pentru a aborda 

încălcarea sancționată prin prezentul regulament. Măsurile respective ar trebui să fie 

proporționale, eficace și disuasive. 

(19) Punerea în aplicare și exercitarea competențelor în temeiul prezentului regulament ar 

trebui, de asemenea, să respecte alte acte din dreptul Uniunii și din dreptul intern, inclusiv 

în ceea ce privește garanțiile procedurale aplicabile și principiile drepturilor 

fundamentale. Statele membre ar trebui să dispună în continuare de libertatea de a 

stabili condițiile și limitele de exercitare a competențelor în dreptul intern, cu respectarea 

dreptului Uniunii. În cazul în care, de exemplu, în conformitate cu dreptul intern, este 

necesară o autorizație prealabilă din partea autorității judiciare a statului membru în 

cauză pentru a intra în sediile persoanelor fizice și juridice, competența de a intra în 

aceste sedii ar trebui să fie utilizată doar după ce această autorizație prealabilă a fost 

obținută. 

(20) Statele membre ar trebui să poată alege dacă autoritățile competente își exercită 

competențele respective în mod direct, în baza propriei autorități, cu implicarea altor 

autorități competente sau a altor autorități publice, dând ordine unor organisme 

desemnate sau făcând apel la instanțele judecătorești competente. ▌Statele membre ar 

trebui să se asigure că aceste competențe se exercită efectiv și cu promptitudine. 

(21) Atunci când răspund cererilor transmise prin mecanismul de asistență reciprocă, 

autoritățile competente ar trebui, după caz, să recurgă și la alte competențe sau măsuri 

care le sunt acordate la nivel național, inclusiv competența de a declanșa urmărirea penală 

sau de a sesiza în acest sens organismele competente. Este extrem de important ca 

instanțele și alte autorități, în special cele implicate în urmărirea penală, să aibă mijloacele 

și competențele necesare pentru a coopera cu autoritățile competente, în mod efectiv și cu 

promptitudine. 
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(22) Eficiența și eficacitatea mecanismului de asistență reciprocă ar trebui să fie îmbunătățite. 

Informațiile solicitate ar trebui să fie furnizate în termenele stabilite de prezentul 

regulament, iar măsurile necesare de anchetă și de asigurare a respectării legislației ar 

trebui să fie adoptate cu promptitudine. ▌Autoritățile competente ar trebui să răspundă la 

cererile de informații și de asigurare a respectării legislației în termenele stabilite, în cazul 

în care nu se convine altfel. Obligațiile care revin autorității competente în cadrul 

mecanismului de asistență reciprocă ar trebui să rămână intacte, cu excepția cazului în 

care este probabil ca activitățile de respectare a aplicării legislației și deciziile 

administrative luate la nivel național în afara cadrului mecanismului de asistență 

reciprocă să asigure încetarea sau interzicerea rapidă și efectivă a încălcării în interiorul 

Uniunii. Deciziile administrative în această privință ar trebui să fie interpretate ca fiind 

decizii de punere în aplicare a măsurilor luate pentru a pune capăt sau pentru a interzice 

încălcarea în interiorul Uniunii. În astfel de cazuri excepționale, autoritățile competente ar 

trebui să aibă dreptul de a refuza să dea curs unei cereri de măsuri de asigurare a 

respectării legislației transmise în cadrul mecanismului de asistență reciprocă. 

(23) Comisia ar trebui să dispună de mai multe competențe în ceea ce privește coordonarea și 

monitorizarea funcționării mecanismului de asistență reciprocă, să emită orientări, să 

formuleze recomandări și să emită avize adresate statelor membre atunci când apar 

probleme. Comisia ar trebui, de asemenea, ▌să dispună de mai multe competențe de a 

oferi asistență autorităților competente în mod eficace și rapid pentru a soluționa litigiile 

privind interpretarea obligațiilor ▌ce le revin în cadrul mecanismului de asistență reciprocă. 
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(24) Prezentul regulament ar trebui să prevadă norme armonizate care să stabilească procedura 

pentru coordonarea ▌anchetării și a măsurilor de asigurare a respectării legislației în cazul 

încălcărilor pe scară largă și al încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii. 

Acțiunile coordonate de combatere a încălcărilor pe scară largă și a încălcărilor pe scară 

largă cu o dimensiune specifică Uniunii ar trebui să garanteze faptul că autoritățile 

competente pot alege instrumentele cele mai potrivite și mai eficiente pentru a pune capăt 

încălcărilor pe scară largă și, după caz, pentru a primi sau a încerca să obțină din partea 

comercianților responsabili angajamente privind măsuri reparatorii în favoarea 

consumatorilor. 

(25) În cadrul unei acțiuni coordonate, autoritățile competente ar trebui să își coordoneze 

măsurile de anchetă și de asigurare a respectării legislației , pentru a combate în mod 

eficace încălcarea pe scară largă sau încălcarea pe scară largă cu o dimensiune specifică 

Uniunii și pentru a pune capăt acesteia sau pentru a o interzice. În acest scop, ar trebui ca 

autoritățile competente să facă schimb de toate mijloacele de probă și informațiile 

necesare și ar trebui să se acorde asistența necesară. Autoritățile competente care au 

atribuții în domeniul încălcării pe scară largă sau al încălcării pe scară largă cu o 

dimensiune specifică Uniunii ar trebui să adopte măsurile necesare de asigurare a 

respectării legislației, în mod coordonat, în scopul de a-i pune capăt sau de a interzice 

încălcarea respectivă. 
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(26) Participarea fiecărei autorități competente în cadrul unei acțiuni coordonate și, în special, 

măsurile de anchetă și de asigurare a respectării legislației pe care o autoritate 

competentă este obligată să le adopte ar trebui să fie suficiente pentru a aborda în mod 

eficace încălcarea pe scară largă sau încălcarea pe scară largă cu o dimensiune specifică 

Uniunii. Autorităților competente care au atribuții în ceea ce privește încălcarea 

respectivă ar trebui să le revină obligația de a întreprinde numai acele măsuri de anchetă 

și de asigurare a respectării legislației care sunt necesare pentru a obține toate mijloacele 

de probă și informațiile necesare cu privire la încălcarea pe scară largă sau la încălcarea 

pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii și pentru a pune capăt sau a interzice 

încălcarea. Cu toate acestea, absența resurselor disponibile din partea autorității 

competente care are atribuții în domeniul încălcării respective nu ar trebui să fie 

considerată un motiv justificat pentru ca aceasta să nu participe la o acțiune coordonată. 

(27) Autoritățile competente care au atribuții în domeniul încălcării pe scară largă sau al 

încălcării pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii și care participă la o acțiune 

coordonată ar trebui să fie în măsură să desfășoare la nivel național activități de anchetă 

și de asigurare a respectării legislației în ceea ce privește aceeași încălcare și același 

comerciant. Cu toate acestea, în același timp, obligația autorității competente de a-și 

coordona activitățile de anchetă și de asigurare a respectării legislației cu alte autorități 

competente în ceea ce privește respectiva încălcare, în cadrul acțiunii coordonate, ar 

trebui să rămână intactă, cu excepția cazului în care activitățile de asigurare a respectării 

legislației întreprinse și deciziile administrative luate la nivel național în afara cadrului 

acțiunii coordonate ar pune capăt sau ar interzice în mod rapid și efectiv încălcarea pe 

scară largă sau încălcarea pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii. Deciziile 

administrative în această privință ar trebui să fie interpretate ca fiind decizii de punere în 

aplicare a măsurilor luate pentru a pune capăt sau pentru a interzice încălcarea. În astfel 

de cazuri excepționale, autoritățile competente ar trebui să aibă dreptul de a refuza să 

participe la acțiunea coordonată. 
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▌ 

(28) Dacă există suspiciuni întemeiate cu privire la existența unei încălcări pe scară largă, 

autoritățile competente care au atribuții în cazul unei încălcări pe scară largă ar trebui să 

lanseze de comun acord o acțiune coordonată. Pentru a stabili care sunt autoritățile 

competente care au atribuții în cazul unei încălcări pe scară largă, ar trebui să fie avute în 

vedere toate aspectele relevante ale încălcării, în special sediul sau reședința 

comerciantului, locul în care se află activele comercianților, locul în care se află 

consumatorii care au suferit un prejudiciu ca urmare a presupusei încălcări și locul în care 

se află punctele de vânzare ale comerciantului, și anume magazinele și site-urile. 
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(29) Comisia ar trebui să coopereze mai strâns cu statele membre pentru a împiedica 

săvârșirea încălcărilor pe scară largă. Prin urmare, Comisia ar trebui să notifice 

autorităților competente orice suspiciune privind încălcări sancționate prin prezentul 

regulament. În cazul în care, de exemplu, prin monitorizarea alertelor emise de 

autoritățile competente, Comisia are suspiciuni întemeiate cu privire la săvârșirea unei 

încălcări pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii, aceasta ar trebui să notifice 

statele membre, prin intermediul autorităților competente și al birourilor unice de 

legătură vizate de respectiva presupusă încălcare, și să precizeze motivele care justifică o 

posibilă acțiune coordonată. Autoritățile competente în cauză ar trebui să efectueze 

anchete corespunzătoare pe baza informațiilor disponibile sau care le sunt ușor accesibile. 

Acestea ar trebui să comunice rezultatele anchetelor celorlalte autorități competente, 

birourilor unice de legătură care au atribuții în ceea ce privește respectivele încălcări, 

precum și Comisiei. În cazul în care ajung la concluzia că din anchetele respective reiese că 

ar putea avea loc o încălcare, autoritățile competente ar trebui să inițieze acțiunea 

coordonată, luând măsurile prevăzute în prezentul regulament. O acțiune coordonată 

prin care se combate o încălcare pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii ar trebui 

să fie coordonată întotdeauna de Comisie. În cazul în care se constată că este vizat de 

încălcarea respectivă, statul membru ar trebui să participe la o acțiune coordonată pentru 

a contribui la colectarea tuturor mijloacelor de probă și a informațiilor necesare 

referitoare la încălcare și pentru a pune capăt acesteia sau a o interzice. În ceea ce 

privește măsurile de asigurare a respectării legislației, procedurile penale și judiciare din 

statele membre nu ar trebui să fie afectate de aplicarea prezentului regulament. Ar trebui 

să se respecte principiul ne bis in idem. Cu toate acestea, în cazul în care același 

comerciant repetă aceleași acțiuni sau omisiuni care constituie o încălcare sancționată 

prin prezentul regulament care a făcut deja obiectul unei proceduri de asigurare a 

respectării legislației care a pus capăt încălcării sau a interzis-o, ar trebui să se considere 

că a avut loc o nouă încălcare și autoritățile competente ar trebui să acționeze. 
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(30) Autoritățile competente în cauză ar trebui să adopte măsurile de anchetă necesare pentru 

a stabili detaliile încălcării pe scară largă sau ale încălcării pe scară largă cu o dimensiune 

specifică Uniunii, în special identitatea comerciantului, acțiunile sau omisiunile 

comerciantului și efectele încălcării. Autoritățile competente ar trebui să adopte măsuri 

de asigurare a respectării legislației pe baza rezultatului anchetei. Dacă este cazul, 

rezultatul anchetei și evaluarea încălcării pe scară largă sau a încălcării pe scară largă cu 

o dimensiune specifică Uniunii ar trebui să figureze într-o poziție comună convenită între 

autoritățile competente ale statelor membre vizate de acțiunea coordonată și adresată 

comercianților responsabili de încălcarea menționată. Poziția comună nu ar trebui să 

constituie o decizie obligatorie a autorităților competente. Cu toate acestea, ea ar trebui 

să acorde destinatarului posibilitatea de a-și prezenta poziția pe teme care fac parte din 

poziția comună. 

(31) În contextul încălcărilor pe scară largă sau al încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune 

specifică Uniunii ▌, ar trebui să fie respectate drepturile la apărare ale comercianților vizați. 

În acest scop, este necesar, în special, să se acorde comerciantului dreptul de a-și prezenta 

poziția și de a utiliza în cursul procedurii limba oficială sau una dintre limbile oficiale 

utilizate în scopuri oficiale ale statului membru în care își are sediul sau este stabilit 

comerciantul. Este esențial, de asemenea, să se asigure respectarea dreptului Uniunii 

privind protecția know-how-ului nedivulgat și a informațiilor de afaceri nedivulgate. 
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(32) Autoritățile competente în cauză ar trebui să adopte, în cadrul competențelor lor, 

măsurile necesare de anchetă și de asigurare a respectării legislației. Cu toate acestea, 

efectele încălcărilor pe scară largă sau ale încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune 

specifică Uniunii nu se limitează la un singur stat membru. Prin urmare, este necesară 

cooperarea autorităților competente pentru a aborda încălcările respective și pentru a se 

pune capăt acestora sau a le interzice. 

(33) ▌Detectarea efectivă a încălcărilor sancționate prin prezentul regulament ar trebui să fie 

sprijinită prin schimbul de informații între autoritățile competente și Comisie, prin 

intermediul alertelor emise, în cazul în care există suspiciuni întemeiate referitoare la o 

astfel de încălcare. ▌Comisia ar trebui să coordoneze funcționarea schimbului de 

informații. 
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(34) Organizațiile consumatorilor joacă un rol esențial în informarea și educarea consumatorilor 

cu privire la drepturile lor și în protejarea intereselor acestora, inclusiv în cadrul 

procedurilor de soluționare a litigiilor. Consumatorii ar trebui să fie încurajați să coopereze 

cu autoritățile competente pentru a consolida aplicarea prezentului regulament. ▌ 

(35) Ar trebui să se permită inclusiv organizațiilor de consumatori și, dacă este cazul, 

asociațiilor de comercianți să informeze autoritățile competente cu privire la suspiciunile 

referitoare la încălcările sancționate prin prezentul regulament și să împărtășească cu 

acestea informațiile necesare pentru a detecta, ancheta și a pune capăt încălcărilor, să își 

exprime opinia cu privire la anchete sau încălcări și să notifice autoritățile competente cu 

privire la utilizarea abuzivă a legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor. 

(36) Pentru a asigura punerea corectă în aplicare a prezentului regulament, statele membre ar 

trebui să acorde organismelor desemnate, Centrelor Europene ale Consumatorilor, 

organizațiilor și asociațiilor de consumatori și, după caz, asociațiilor de comercianți care 

dispun de expertiza necesară dreptul de a emite alerte externe către autoritățile 

competente ale statelor membre relevante și Comisie cu privire la suspiciunile referitoare 

la încălcările sancționate prin prezentul regulament și de a furniza informațiile necesare 

pe care le au la dispoziție. Statele membre ar putea avea motive viabile pentru a nu 

acorda unor astfel de entități dreptul de a întreprinde astfel de acțiuni. În acest context, 

în cazul în care un stat membru decide să nu acorde uneia dintre entitățile respective 

dreptul de a emite alerte externe, ar trebui să furnizeze motivația deciziei sale. 
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(37) Acțiunile de verificare reprezintă o altă formă de coordonare în materie de asigurare a 

respectării legislației care s-a dovedit a fi un instrument eficace de combatere a 

încălcărilor legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor și care ar trebui 

menținută și consolidată pe viitor, atât pentru sectorul online, cât și pentru cel offline. 

Acțiunile de verificare ar trebui să se desfășoare, în special, în cazurile în care tendințele 

de pe piață, reclamațiile consumatorilor sau alte elemente sugerează că au avut sau au 

loc încălcări ale legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor. 

(38) Datele referitoare la reclamațiile consumatorilor ar putea ajuta factorii de decizie de la 

▌nivelul Uniunii și de la nivel național să evalueze funcționarea piețelor de consum și să 

sesizeze încălcările. ▌Ar trebui să fie promovat schimbul de astfel de date la nivelul Uniunii. 

(39) Este esențial ca, în măsura în care este necesar pentru a contribui la îndeplinirea 

obiectivului prezentului regulament, statele membre să se informeze reciproc și să 

informeze Comisia cu privire la activitățile de protecție a intereselor consumatorilor pe 

care le desfășoară, inclusiv cu privire la susținerea activităților reprezentanților 

consumatorilor, susținerea activităților organismelor însărcinate cu soluționarea 

extrajudiciară a litigiilor în materie de consum și asistența oferită consumatorilor în 

materie de acces la justiție. Statele membre ar trebui să fie în măsură să efectueze, în 

cooperare cu Comisia, activități comune în ceea ce privește schimbul de informații privind 

politica în materie de protecție a consumatorului în domeniile menționate. 

(40) Provocările existente legate de asigurarea respectării legislației depășesc frontierele Uniunii 

și interesele consumatorilor din Uniune trebuie să fie protejate față de acțiunile 

comercianților necinstiți stabiliți în țări terțe. Prin urmare, ar trebui negociate acorduri 

internaționale cu țările terțe referitoare la asistența reciprocă pentru asigurarea respectării 

legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor. Aceste acorduri internaționale 

ar trebui să includă obiectul prezentului regulament și ar trebui să fie negociate la nivelul 

Uniunii pentru a se garanta o protecție optimă a consumatorilor europeni și o bună 

cooperare cu țările terțe. 
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(41) Pentru a se asigura că anchetele nu sunt compromise sau că reputația comercianților nu 

este afectată pe nedrept, informațiile schimbate între autoritățile competente ar trebui să 

facă obiectul unor garanții stricte de confidențialitate și de secret profesional și comercial. 

Autoritățile competente ar trebui să decidă cu privirea la divulgarea unor astfel de 

informații în fiecare caz în parte și numai în cazul în care este adecvată și necesară, cu 

respectarea principiului proporționalității, luând în considerare interesul public, cum ar fi 

siguranța publică, protecția consumatorului, sănătatea publică, protecția mediului sau 

buna desfășurare a anchetelor penale. 

(42) În vederea îmbunătățirii transparenței rețelei de cooperare și pentru sporirea vizibilității 

în rândul consumatorilor și al marelui public, Comisia ar trebui să elaboreze și să publice, 

la fiecare doi ani, o sinteză a informațiilor, a datelor statistice și a evoluțiilor din domeniul 

aplicării legislației în materie de protecție a consumatorului, colectate în cadrul cooperării 

în domeniul asigurării respectării legislației prevăzute de prezentul regulament. 

(43) Încălcările pe scară largă ar trebui să fie soluționate în mod eficace și eficient. ▌Pentru a 

atinge acest obiectiv, ar trebui pus în aplicare un sistem de schimb bienal de priorități în 

materie de asigurare a respectării legislației. 

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

regulament, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește 

stabilirea modalitățile practice și operaționale pentru funcționarea bazei electronice de 

date. Competențele de executare respective ar trebui să fie exercitate în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului1. 

                                                           
1 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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(45) Prezentul regulament nu aduce atingere normelor sectoriale ale Uniunii care prevăd 

cooperarea dintre organismele de reglementare sectoriale și nici normelor sectoriale ale 

Uniunii aplicabile privind compensarea consumatorilor pentru prejudiciul cauzat de 

încălcarea acestor norme. Prezentul regulament nu aduce atingere altor sisteme și rețele de 

cooperare prevăzute de legislația sectorială a Uniunii. Prezentul regulament promovează 

cooperarea și coordonarea între rețelele de protecție a consumatorului și rețelele 

organismelor și autorităților de reglementare instituite în baza legislației sectoriale a 

Uniunii. Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării în statele membre a măsurilor 

legate de cooperarea judiciară în materie civilă și penală. 

(46) Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului de a solicita despăgubiri individuale 

sau colective, care este reglementat de dreptul intern, și nu prevede asigurarea executării 

respectivelor solicitări. 
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(47) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului1, Regulamentul 

(UE)2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului2și Directiva (UE) 2016/680 a 

Parlamentului European și a Consiliului3 ar trebui să se aplice în contextul prezentului 

regulament. 

(48) Prezentul regulament nu aduce atingere normelor existente ale Uniunii în ceea ce privește 

competențele organismelor naționale de reglementare, prevăzute de legislația sectorială a 

Uniunii. Atunci când este adecvat și posibil, organismele respective ar trebui să facă uz de 

competențele de care dispun în temeiul dreptului Uniunii și al dreptului intern pentru a 

pune capăt sau a interzice încălcările sancționate prin prezentul regulament și pentru a 

sprijini autoritățile competente în acest sens. 

▌ 

                                                           
1  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 

decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a 

acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1). 
2  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 
3  Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de 

către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi 

penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, p. 

89). 
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(49) Prezentul regulament nu aduce atingere rolului și competențelor autorităților competente 

și ale Autorității Bancare Europene în ceea ce privește protejarea intereselor economice 

colective ale consumatorilor în chestiunile referitoare la serviciile de conturi de plăți și 

contractele de credit pentru bunuri imobile rezidențiale în temeiul Directivei 2014/17/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului1 și al Directivei 2014/92/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului2. 

(50) Având în vedere mecanismele de cooperare existente în temeiul Directivei 2014/17/UE și al 

Directivei 2014/92/UE, mecanismul de asistență reciprocă nu ar trebui să se aplice 

încălcărilor în interiorul Uniunii sancționate de directivele menționate. 

▌ 

(51) Prezentul regulament nu aduce atingere Regulamentului nr. 1 al Consiliului3. 

                                                           
1  Directiva 2014/17/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 februarie 2014 privind 

contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de 

modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 

1093/2010 (JO L 60, 28.2.2014, p. 34). 
2 Directiva 2014/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 privind 

comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și 

accesul la conturile de plăți cu servicii de bază (JO L 257, 28.8.2014, p. 214). 
3 Regulamentul nr. 1 al Consiliului de stabilire a regimului lingvistic al Comunității 

Economice Europene (JO 17, 6.10.1958, p. 385). 
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(52) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special 

de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și de tradițiile constituționale din 

statele membre. În consecință, prezentul regulament ar trebui să fie interpretat și aplicat în 

conformitate cu ▌drepturile și principiile respective, inclusiv cu cele referitoare la 

libertatea de exprimare și la libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă. 

Atunci când exercită competențele minime stabilite în prezentul regulament, autoritățile 

competente ar trebui să asigure un echilibru adecvat între interesele protejate prin 

drepturile fundamentale, cum ar fi un nivel ridicat de protecție a consumatorului, libertatea 

de a desfășura o activitate comercială și libertatea de informare. 

(53) Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume cooperarea dintre autoritățile 

naționale însărcinate să aplice legislația în materie de protecție a consumatorului, nu poate 

fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre din cauza imposibilității acestora de 

a asigura cooperarea și coordonarea prin acțiuni izolate, dar poate fi realizat mai bine la 

nivelul Uniunii, având în vedere domeniul său teritorial și personal de aplicare, Uniunea 

poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel 

cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este 

necesar pentru atingerea acestui obiectiv. 

(54) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 ar trebui abrogat, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
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CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII INTRODUCTIVE 

Articolul 1 

Obiect 

Prezentul regulament stabilește condițiile în care autoritățile competente care au fost desemnate de 

către statele membre ca fiind responsabile pentru asigurarea respectării legislației Uniunii care 

protejează interesele consumatorilor cooperează și își coordonează acțiunile între ele și cu Comisia, 

pentru a garanta respectarea acestei legislații și pentru a asigura buna funcționare a pieței interne, 

precum și pentru a îmbunătăți protecția intereselor economice ale consumatorilor. 

Articolul 2 

Domeniu de aplicare 

(1) Prezentul regulament se aplică încălcărilor în interiorul Uniunii, încălcărilor pe scară largă și 

încălcărilor pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii chiar dacă aceste încălcări au 

încetat înainte ca măsurile de asigurarea respectării legislației să înceapă sau să se 

încheie. 

▌ 

(2) Prezentul regulament nu aduce atingere normelor Uniunii de drept internațional privat, în 

special celor legate de competența judiciară și de legea aplicabilă. 
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(3) Prezentul regulament nu aduce atingere aplicării în statele membre a măsurilor privind 

cooperarea judiciară în materie civilă și penală, în special celor privind funcționarea Rețelei 

Judiciare Europene. 

(4) Prezentul regulament nu aduce atingere respectării de către statele membre a altor 

obligații în materie de asistență reciprocă în ceea ce privește protecția intereselor 

economice colective ale consumatorilor, inclusiv în materie penală, care decurg din alte 

acte juridice, inclusiv din acorduri bilaterale sau multilaterale. 

▌ 
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(5) Prezentul regulament nu aduce atingere Directivei 2009/22/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului1. 

(6) Prezentul regulament nu aduce atingere posibilității de a iniția măsuri suplimentare 

private sau publice de asigurare a respectării legislației, în temeiul dreptului intern. 

(7) Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului relevant al Uniunii aplicabil în materie 

de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal. 

(8) Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului intern aplicabil în materia reparării 

prejudiciilor cauzate consumatorilor prin încălcarea legislației Uniunii care protejează 

interesele consumatorilor. 

(9) Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului autorităților competente de a 

desfășura anchete și de a adopta măsuri de asigurare a respectării legislației împotriva 

mai multor comercianți care săvârșesc încălcări similare sancționate prin prezentul 

regulament. 

(10) Capitolul III din prezentul regulament nu se aplică încălcărilor în interiorul Uniunii 

sancționate prin Directivele 2014/17/UE și 2014/92/UE. 

                                                           
1 Directiva 2009/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 

acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor (JO L 110, 

1.5.2009, p. 30). 
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Articolul 3 

Definiții 

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții: 

1. „legislația Uniunii care protejează interesele consumatorilor” înseamnă regulamentele și 

directivele transpuse în dreptul intern al statelor membre și care sunt enumerate în anexa 

la prezentul regulament; 

2. „încălcare în interiorul Uniunii” înseamnă orice ▌acțiune sau omisiune care contravine 

legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor și care a adus, aduce sau ar 

putea aduce prejudicii intereselor colective ale consumatorilor care își au reședința într-un 

stat membru diferit de cel: 

(a)  în care își are originea sau a avut loc acțiunea sau omisiunea în cauză; 

(b)  pe teritoriul căruia este stabilit comerciantul responsabil de acțiunea sau omisiunea 

în cauză; sau 

(c)  în care se găsesc mijloacele de probă sau activele comerciantului care au legătură cu 

acțiunea sau cu omisiunea respectivă; 

3. „încălcare pe scară largă” înseamnă: 

(a) orice acțiune sau omisiune care contravine legislației Uniunii care protejează 

interesele consumatorilor și care a adus, aduce sau ar putea aduce prejudicii 

intereselor colective ale consumatorilor care își au reședința în cel puțin două state 

membre diferite de statul : 

(i) în care își are originea sau a avut loc acțiunea sau omisiunea în cauză; 

(ii)  pe teritoriul căruia este stabilit comerciantul responsabil de acțiunea sau 

omisiunea în cauză; sau  

(iii) în care se găsesc mijloacele de probă sau activele comerciantului care au 

legătură cu acțiunea sau cu omisiunea respectivă; ▌sau 
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(b) orice acțiuni ori omisiuni care contravin legislației Uniunii care protejează interesele 

consumatorilor și care au adus, aduc sau ar putea aduce prejudicii intereselor 

colective ale consumatorilor și care au caracteristici comune, cum ar fi aceeași 

practică ilegală,  încălcarea aceluiași interes și care survin în același timp, fiind comise 

de același comerciant, în cel puțin trei state membre; 

4. „încălcare pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii” înseamnă o încălcare pe scară 

largă care a adus, aduce sau ar putea aduce prejudicii intereselor colective ale 

consumatorilor în cel puțin două treimi din statele membre ce reprezintă cumulat cel 

puțin două treimi din populația Uniunii; 

5. „încălcări sancționate prin prezentul regulamentˮ înseamnă încălcări în interiorul Uniunii, 

încălcări pe scară largă și încălcări pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii; 

6. „autoritate competentă” înseamnă orice autoritate publică stabilită la nivel național, 

regional sau local care este desemnată de un stat membru ca fiind responsabilă pentru 

asigurarea respectării legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor; 

7. „birou unic de legătură” înseamnă autoritatea publică din fiecare stat membru 

desemnată de un stat membru ca fiind responsabilă de coordonarea aplicării prezentului 

regulament în statul membru respectiv; 

8. „organism desemnat” înseamnă un organism care are un interes legitim să pună capăt 

sau să interzică încălcarea legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor, 

desemnat de un stat membru și mandatat de o autoritate competentă în scopul de a 

colecta informațiile necesare și de a lua măsurile necesare de asigurare a respectării 

legislației pe care le are la dispoziție în temeiul dreptului intern pentru a pune capăt 

încălcării sau a o interzice și care acționează în numele respectivei autorități competente; 
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9. „autoritate solicitantă” înseamnă autoritatea competentă care formulează o cerere de 

asistență reciprocă; 

10. „autoritate solicitată” înseamnă autoritatea competentă care primește o cerere de 

asistență reciprocă; 

11. „comerciant” înseamnă orice persoană fizică sau juridică, indiferent dacă este publică sau 

privată, care acționează, inclusiv prin intermediul unei alte persoane care acționează în 

numele sau în contul ei, în scopuri legate de activitatea sa comercială, economică, 

meșteșugărească sau liberală; 

▌ 

12. „consumator” înseamnă orice persoană fizică ce acționează în scopuri care nu sunt legate 

de activitatea sa comercială, economică, meșteșugărească sau liberală; 

13. „reclamație a unui consumator” înseamnă o declarație, susținută de mijloace de probă 

rezonabile, în care se afirmă că un comerciant a comis, comite sau ar putea să comită o 

încălcare a legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor; 

14. „prejudiciu adus intereselor colective ale consumatorilor” înseamnă un prejudiciu real sau 

potențial adus intereselor unui anumit număr de consumatori care sunt afectați de încălcări 

în interiorul Uniunii, de încălcări pe scară largă sau de încălcări pe scară largă cu o 

dimensiune specifică Uniunii; ▌ 
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15. „interfață online” înseamnă orice software, inclusiv un site sau o parte a unui site, ori o 

aplicație, care este operat de către sau în numele unui comerciant și care servește pentru 

a oferi consumatorilor acces la bunurile sau serviciile comerciantului; 

16. „acțiuni de verificare” înseamnă o anchetare coordonată a piețelor de consum prin 

acțiuni simultane de control coordonate pentru verificarea respectării legislației Uniunii 

care protejează interesele consumatorilor sau pentru detectarea încălcărilor acesteia. 

Articolul 4 

Notificarea termenelor de prescripție  

Fiecare birou unic de legătură notifică Comisiei termenele de prescripție aplicabile în jurisdicția sa 

în ceea ce privește măsurile de asigurare a respectării legislației menționate la articolul 9 alineatul 

(4). Comisia face un rezumat al termenelor de prescripție notificate și pune rezumatul la dispoziția 

autorităților competente. 
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CAPITOLUL II 

AUTORITĂȚILE COMPETENTE ȘI COMPETENȚELE ACESTORA 

Articolul 5 

Autoritățile competente și birourile unice de legătură 

(1) Fiecare stat membru desemnează ▌una sau mai multe autorități competente și biroul unic 

de legătură care sunt responsabile pentru aplicarea prezentului regulament. 

(2) Autoritățile competente își îndeplinesc obligațiile care le revin în temeiul prezentului 

regulament ca și cum ar acționa în numele consumatorilor din propriile state membre și pe 

cont propriu. 

▌ 

(3) În fiecare stat membru, biroul unic de legătură este răspunzător de coordonarea 

activităților de anchetă și de asigurare a respectării legislației desfășurate de autoritățile 

competente, de alte autorități publice menționate la articolul 6 și, după caz, de organismele 

desemnate în ceea ce privește încălcările sancționate prin prezentul regulament. 

(4) Statele membre se asigură că autoritățile competente și birourile unice de legătură dispun 

de resursele necesare pentru aplicarea prezentului regulament ▌, inclusiv de suficiente 

resurse bugetare și de altă natură, de experți, de proceduri și de alte mecanisme. 

(5) Statele membre care au pe teritoriul lor mai multe autorități competente se asigură că 

sarcinile acestora sunt clar definite și că autoritățile respective cooperează îndeaproape, 

astfel încât fiecare să își îndeplinească sarcinile cu eficacitate. 
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Articolul 6 

Cooperarea pentru aplicarea prezentului regulament în statele membre 

(1) În scopul aplicării corecte a prezentului regulament, fiecare stat membru se asigură că 

autoritățile sale competente, alte autorități publice și, după caz, organismele desemnate 

cooperează efectiv unele cu altele. 

(2) ▌Alte autorități publice prevăzute la alineatul (1) iau, la cererea unei autorități 

competente, toate măsurile necesare ▌de care dispun în temeiul dreptului intern în scopul 

de a pune capăt sau de a interzice încălcările sancționate prin prezentul regulament. 

(3) Statele membre se asigură că celelalte autorități publice menționate la alineatul (1) dispun 

de mijloacele și competențele necesare pentru o cooperare eficace cu autoritățile 

competente la aplicarea prezentului regulament. Aceste alte autorități publice informează 

periodic autoritățile competente în privința măsurilor luate pentru aplicarea prezentului 

regulament. 

▌ 
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Articolul 7 

Rolul organismelor desemnate 

(1) După caz, o autoritate competentă („autoritatea de mandatare”) poate să mandateze, în 

conformitate cu dreptul intern, un organism desemnat să colecteze informațiile necesare 

în ceea ce privește o încălcare sancționată prin prezentul regulament sau să ia măsurile 

necesare de asigurare a respectării legislației, disponibile în temeiul dreptului intern, 

pentru a pune capăt sau a interzice încălcarea respectivă. Autoritatea de mandatare 

mandatează un organism desemnat numai dacă, după consultarea autorității solicitante 

sau a celorlalte autorități competente care au atribuții în ceea ce privește încălcarea 

sancționată prin prezentul regulament, atât autoritatea solicitantă, cât și autoritatea 

solicitată sau toate autoritățile competente care au atribuții sunt de acord că organismul 

desemnat este probabil să obțină informațiile necesare sau să pună capăt ori să interzică 

încălcarea într-un mod cel puțin la fel de eficient și eficace ca autoritatea de mandatare. 

(2) În cazul în care consideră că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alineatul (1), 

autoritatea solicitantă sau celelalte autorități competente care au atribuții în ceea ce 

privește încălcarea sancționată prin prezentul regulament informează în scris fără 

întârziere autoritatea de mandatare, precizând temeiul opiniei lor. În cazul în care nu este 

de acord cu opinia respectivă, autoritatea de mandatare poate să sesizeze Comisia, care 

emite fără întârziere un aviz în acest sens. 
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(3) Obligația de a colecta informațiile necesare sau de a adopta măsurile de asigurare a 

respectării legislației rămâne în sarcina autorității de mandatare dacă: 

(a) organismul desemnat nu obține informațiile necesare sau nu pune capăt fără 

întârziere sau nu interzice încălcarea sancționată prin prezentul regulament; sau 

(b) autoritățile competente care au atribuții în ceea ce privește o infracțiune 

sancționată prin prezentul regulament nu sunt de acord cu mandatarea 

organismului desemnat în temeiul alineatului (1). 

(4) Autoritatea de mandatare ia toate măsurile necesare pentru a împiedica divulgarea unor 

informații care intră sub incidența normelor privind confidențialitatea și privind secretul 

profesional și comercial prevăzute la articolul 33. 

Articolul 8 

Informații și liste 

(1) Fiecare stat membru comunică fără întârziere Comisiei următoarele informații, precum și 

orice modificare a acestora: 

(a) identitățile și datele de contact ale autorităților competente, ale birourilor unice de 

legătură, ale organismelor desemnate ▌ și ale entităților care emit alerte externe în 

temeiul articolului 27 alineatul (1); și  

(b) informații privind organizarea, competențele și responsabilitățile autorităților 

competente. 

(2) Comisia gestionează și actualizează pe site-ul său web o listă accesibilă publicului cu 

autoritățile competente,birourile unice de legătură, organismele desemnate și cu entitățile 

care emit alerte externe în temeiul articolului 27 alineatul (1) sau (2). 
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Articolul 9 

Competențele minime ale autorităților competente 

(1) Fiecare autoritate competentă dispune de competențele minime de anchetă și de asigurare 

a respectării legislației prevăzute la alineatele (3), (4), (6) și (7) din prezentul articol 

necesare aplicării prezentului regulament și le exercită în conformitate cu articolul 10. 

(2) În pofida alineatului (1), statele membre pot decide să nu confere toate competențele 

fiecărei autorități competente, cu condiția ca fiecare dintre competențele respective să 

poată fi exercitată efectiv și în măsura necesară de către cel puțin o autoritate 

competentă în legătură cu orice încălcare sancționată prin prezentul regulament, în 

conformitate cu articolul 10. 

(3)  ▌Autoritățile competente dispun cel puțin de următoarele competențe de anchetă ▌: 

(a) competența de a avea acces la orice documente, orice date sau orice informații 

relevante referitoare la o încălcare sancționată prin prezentul regulament, indiferent 

de forma sau formatul acestora și indiferent de mediul pe care sunt stocate acestea 

sau de locul în care sunt stocate; 

(b) competența de a impune ▌oricărei autorități, organism sau agenție publice din 

statul lor membru sau oricărei persoane fizică sau juridice obligația de a pune la 

dispoziție orice informații, date sau documente relevante, indiferent de format sau 

formă și indiferent de mediul pe care sunt stocate sau de locul în care sunt stocate 

acestea, în scopul de a stabili dacă a avut sau are loc o încălcare sancționată prin 

prezentul regulament și pentru a stabili detaliile acestei încălcări, inclusiv în scopul 

urmăririi fluxurilor financiare și de date, al stabilirii identității persoanelor implicate 

în fluxurile financiare și de date, și al luării la cunoștință de informații privind 

conturile bancare și al identificării proprietarilor de site-uri web; 

▌ 
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(c) competența de a efectua inspecțiile la fața locului necesare, inclusiv ▌ competența 

de a pătrunde în orice sediu, pe orice teren sau în orice mijloc de transport utilizat de 

comerciantul vizat de inspecție pentru a-și desfășura activitatea comercială, 

economică, meșteșugărească sau liberală, sau de a solicita altor autorități să facă 

acest lucru pentru a examina, a confisca, a lua sau a obține copii ale informațiilor, ale 

datelor sau ale documentelor, indiferent de mediul pe care sunt stocate; competența 

de a confisca orice ▌ informații, date sau documente pe durata necesară și în măsura 

necesară inspecției; competența de a cere oricărui reprezentant sau membru al 

personalului comerciantului vizat de inspecție explicații privind fapte, informații sau 

documente legate de chestiunile care fac obiectul inspecției și de a înregistra 

răspunsurile acestuia; 

(d) competența de a achiziționa bunuri sau servicii în scopuri de testare, dacă este 

necesar, sub o identitate falsă, inclusiv de a le inspecta și de a le observa, studia, 

dezasambla sau testa în scopul de a detecta încălcări sancționate prin prezentul 

regulament și de a obține mijloace de probă. 

▌ 

(4) Autoritățile competente dispun cel puțin de următoarele competențe de asigurare a 

respectării legislației: 

(a) competența de a adopta măsuri provizorii pentru a evita riscul unui prejudiciu grav 

adus intereselor colective ale consumatorilor; 
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(b) competența de a încerca să obțină sau de a accepta din partea comerciantului 

răspunzător de încălcarea sancționată prin prezentul regulament a unor 

angajamente de a pune capăt încălcării; 

(c) competența de a primi din partea comerciantului, la inițiativa acestuia, 

angajamente suplimentare de măsuri reparatorii în beneficiul consumatorilor 

prejudiciați de presupusa încălcare sancționată prin prezentul regulament sau, 

după caz, de a obține angajamente din partea comerciantului de a oferi măsuri 

reparatorii adecvate consumatorilor prejudiciați de respectiva încălcare; 

(d) după caz, competența de a transmite, prin mijloace adecvate, consumatorilor care 

reclamă că au suferit un prejudiciu ca urmare a unei încălcări sancționate prin 

prezentul regulament, informații privind modalitățile de a solicita despăgubiri în 

temeiul dreptului intern; 

(e) competența de a dispune în scris încetarea încălcărilor sancționate prin prezentul 

regulament de către comerciant; 

(f) competența de a pune capăt sau de a interzice încălcările sancționate prin 

prezentul regulament; 
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(g) în cazul în care nu sunt disponibile alte mijloace eficace pentru a pune capăt sau a 

interzice încălcarea sancționată prin prezentul regulament și pentru a evita riscul 

unor prejudicii grave aduse intereselor colective ale consumatorilor: 

(i) competența de a îndepărta conținutul unei interfețe online sau de a 

restricționa accesul la aceasta sau de a dispune afișarea explicită a unui 

avertisment către consumatori în momentul accesării interfeței online; 

(ii) competența de a impune unui furnizor de servicii de găzduire să înlăture, să 

dezactiveze sau să restricționeze accesul la o interfață online; sau 

(iii) după caz, competența de impune registrelor de domenii sau operatorilor de 

registre să elimine un nume de domeniu complet calificat și să permită 

autorității competente în cauză să îl înregistreze, 

inclusiv prin solicitarea adresată unei părți terțe sau unei alte autorități publice de 

a pune în aplicare astfel de măsuri; 

(h) competența de a impune sancțiuni, de exemplu, amenzi sau penalități cu titlu 

cominatoriu, în cazul încălcărilor sancționate prin prezentul regulament, precum și 

pentru nerespectarea oricăror decizii, ordine, măsuri provizorii, angajamente ale 

comerciantului sau a altor măsuri adoptate în temeiul prezentului regulament.  

Sancțiunile menționate la litera (h) trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de 

descurajare, în conformitate cu cerințele legislației Uniunii care protejează interesele 

consumatorilor. În special, se ține seama în mod corespunzător, după caz, de natura, 

gravitatea și durata respectivei încălcări. 
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(5) Competența de a impune sancțiuni, de exemplu, amenzi sau penalități cu titlu 

cominatoriu, pentru încălcări sancționate prin prezentul regulament se aplică în cazul 

oricărei încălcări a legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor, dacă actul 

juridic relevant al Uniunii prevăzut în lista din anexă prevede sancțiuni. Acest lucru nu 

aduce atingere competenței autorităților naționale de a impune sancțiuni, de exemplu, 

amenzi administrative sau alte amenzi sau penalități cu titlu cominatoriu, în cazurile în 

care actele juridice ale Uniunii prevăzute în lista din anexă nu prevăd sancțiuni. 

(6) Autoritățile competente au competența de a demara din proprie inițiativă anchete sau 

proceduri pentru a pune capăt sau pentru a interzice încălcările sancționate prin prezentul 

regulament. 

(7) Autoritățile competente pot publica orice decizie finală, angajament al comerciantului 

sau ordin adoptat în conformitate cu prezentul regulament, inclusiv cu publicarea 

identității comerciantului răspunzător de încălcarea sancționată prin prezentul 

regulament. 

(8) Autoritățile competente pot consulta, după caz, organizațiile de consumatori, asociațiile 

comercianților, organismele desemnate sau alte persoane vizate cu privire la eficacitatea 

angajamentelor propuse pentru a pune capăt încălcării sancționate prin prezentul 

regulament. 
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Articolul 10 

Exercitarea competențelor minime 

(1) ▌Competențele prevăzute la articolul 9 se exercită fie: 

(a) în mod direct de către autoritățile competente, în baza propriei lor autorități; ▌ 

(b) după caz, cu implicarea altor autorități competente sau a altor autorități publice; 

(c) prin mandatarea unor organisme desemnate, dacă este cazul; sau 

(d) solicitând instanțelor judecătorești competente să pronunțe hotărârea necesară, 

inclusiv, după caz, prin formularea unei căi de atac, în cazul în care această cerere nu 

este îndeplinită. 

(2) Punerea în aplicare și exercitarea competențelor prevăzute la articolul 9 în aplicarea 

prezentului regulament trebuie să fie proporțională și în conformitate cu prezentul 

regulament, cu dreptul Uniunii și cu dreptul intern, inclusiv cu garanțiile procedurale 

aplicabile și cu principiile Cartei privind drepturile fundamentale a Uniunii Europene. 

Măsurile de anchetă și de asigurare a respectării legislației, adoptate în aplicarea 

prezentului regulament, trebuie să fie adecvate cu natura și cu prejudiciul general efectiv 

sau potențial ale încălcării legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor. 

▌ 
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CAPITOLUL III 

MECANISMUL DE ASISTENȚĂ RECIPROCĂ 

Articolul 11 

Solicitări de informații 

(1) La cererea unei autorități solicitante, o autoritate solicitată furnizează acesteia, fără 

întârziere și în orice caz în termen de 30 de zile sau în orice alt termen convenit, orice 

informație relevantă necesară pentru a se stabili dacă a avut sau are loc o încălcare în 

interiorul Uniunii și pentru a se pune capăt respectivei încălcări. ▌ 

(2) Autoritatea solicitată întreprinde anchetele adecvate și necesare sau ia orice alte măsuri 

necesare sau adecvate pentru colectarea informațiilor solicitate. Dacă este cazul, anchetele 

respective sunt efectuate cu sprijinul altor autorități publice sau al altor organisme 

desemnate. 

(3) La cererea autorității solicitante, autoritatea solicitată poate autoriza un funcționar al 

autorității solicitante să însoțească funcționarii autorității solicitate pe parcursul anchetelor 

acestora. 

▌ 



 

 173 

Articolul 12 

Cererile de măsuri de asigurare a respectării legislației 

(1) La cererea unei autorități solicitante, o autoritate solicitată ia toate măsurile necesare și 

proporționale de asigurare a respectării legislației pentru a pune capăt sau a interzice în 

interiorul Uniunii încălcarea, prin exercitarea competențelor prevăzute la articolul 9 și a 

oricăror competențe suplimentare care i-au fost acordate în temeiul dreptului intern. 

Autoritatea solicitată stabilește măsurile adecvate de asigurare a respectării legislației 

necesare pentru a pune capăt sau a interzice în interiorul Uniunii încălcarea și le adoptă 

fără întârziere, dar nu mai târziu de șase luni de la primirea solicitării, cu excepția cazului 

în care se furnizează motive specifice pentru prelungirea termenului. După caz, 

autoritatea solicitată impune sancțiuni, de exemplu, amenzi sau penalități cu titlu 

cominatoriu, comerciantului răspunzător de încălcarea în interiorul Uniunii. Autoritatea 

solicitată poate primi din partea comerciantului, la inițiativa acestuia, angajamente 

suplimentare privind măsuri reparatorii pentru consumatorii prejudiciați de presupusa 

încălcare în interiorul Uniunii sau, după caz, poate încerca să obțină angajamente din 

partea comerciantului de a oferi măsuri reparatorii adecvate pentru consumatorii 

prejudiciați de respectiva încălcare. 
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▌ 

(2) Autoritatea solicitată informează periodic ▌autoritatea solicitantă în privința acțiunilor și a 

măsurilor întreprinse, precum și a acțiunilor și a măsurilor pe care intenționează să le 

întreprindă. Autoritatea solicitată informează fără întârziere, prin intermediul bazei de date 

prevăzute la articolul 35, autoritatea solicitantă, autoritățile competente ale altor state 

membre și Comisia despre măsurile luate și efectul acestora asupra încălcării în interiorul 

Uniunii, incluzând următoarele precizări: 

(a) dacă au fost impuse măsuri provizorii; 

(b) dacă încălcarea a încetat; 

(c) măsurile care s-au adoptat și dacă măsurile respective s-au pus în aplicare; 

(d) în ce măsură consumatorilor prejudiciați de presupusa încălcare li s-au oferit 

angajamente privind măsuri reparatorii. 

▌ 
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Articolul 13 

Procedura privind cererile de asistență reciprocă 

(1) În cazul unei cereri de asistență reciprocă, autoritatea solicitantă furnizează informațiile 

necesare pentru a permite autorității solicitate să dea curs cererii, inclusiv toate mijloacele 

de probă necesare care pot fi obținute doar în statul membru al autorității solicitante. 

(2) Autoritatea solicitantă transmite astfel de cereri de asistență reciprocă biroului unic de 

legătură al statului membru al autorității solicitate și, spre informare, biroului unic de 

legătură al statului membru al autorității solicitante. Biroul unic de legătură al statului 

membru al autorității solicitate transmite fără întârziere cererile autorității competente 

corespunzătoare. 

(3) Cererile de asistență reciprocă și toate comunicările aferente se efectuează în scris prin 

intermediul formularelor standard și se transmit pe cale electronică, prin intermediul bazei 

electronice de date prevăzute la articolul 35. 

(4) Autoritățile competente în cauză convin cu privire la regimul lingvistic al cererilor de 

asistență reciprocă și pentru comunicările aferente. 

(5) În cazul în care nu se ajunge la un acord privind regimul lingvistic, cererile de asistență 

reciprocă se transmit în limba oficială a statului membru al autorității solicitante, ori într-

una dintre limbile oficiale ale respectivului stat, iar răspunsurile în limba oficială a statului 

membru al autorității solicitate, ori într-una dintre limbile oficiale ale respectivului stat. În 

acest caz, răspunderea pentru traducerile necesare ale cererilor, ale răspunsurilor și ale 

altor documente pe care le primește de la o altă autoritate competentă revine fiecăreia 

dintre autoritățile competente în cauză. 
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(6) Autoritatea solicitată răspunde direct atât autorității solicitante, cât și birourilor unice de 

legătură ale statelor membre ale autorității solicitante și ale autorității solicitate. 

Articolul 14 

Refuzul de a da curs unei cereri de asistență reciprocă 

(1) Autoritatea solicitată poate să refuze să dea curs unei cereri de informații în conformitate 

cu articolul 11, dacă sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condițiile următoare: 

(a) ▌în urma unei consultări cu autoritatea solicitantă, rezultă că aceasta din urmă nu 

are nevoie de informațiile cerute pentru a stabili dacă a avut sau are loc o încălcare în 

interiorul Uniunii sau dacă există motive rezonabile de a suspecta că o astfel de 

încălcare ar putea avea loc; 

(b) autoritatea solicitantă estimează că informațiile nu intră sub incidența dispozițiilor 

privind confidențialitatea și secretul profesional și comercial prevăzute la articolul 33; 

(c) o cercetare penală sau o procedură judiciară a fost deja inițiată ▌ împotriva aceluiași 

comerciant cu privire la aceeași încălcare în interiorul Uniunii de către autoritățile 

judiciare ale statului membru al autorității solicitate sau al autorității solicitante. 

(2) Autoritatea solicitată poate să refuze să dea curs unei cereri de măsuri de asigurare a 

respectării legislației, transmisă în temeiul articolului 12, dacă, în urma unei consultări cu 

autoritatea solicitantă, sunt îndeplinite una sau mai multe dintre condițiile următoare: 
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(a) s-a inițiat deja o anchetă penală sau o procedură judiciară, sau s-a pronunțat o 

hotărâre, ori există o tranzacție judiciară sau un ordin judecătoresc împotriva 

aceluiași comerciant cu privire la aceeași încălcare în interiorul Uniunii din partea 

autorităților judiciare din statul membru al autorității solicitate ▌; 

(b) exercitarea competențelor necesare de asigurare a respectării legislației a fost deja 

demarată sau s-a adoptat deja o decizie administrativă împotriva aceluiași 

comerciant, cu privire la aceeași încălcare în interiorul Uniunii, în statul membru al 

autorității solicitate, pentru a pune capăt sau a interzice încălcarea în interiorul 

Uniunii, în mod rapid și eficace; 

(c) după o anchetă adecvată ▌, autoritatea solicitată ajunge la concluzia că nu a avut loc 

nicio încălcare în interiorul Uniunii; 

(d) autoritatea solicitată a ajuns la concluzia că autoritatea solicitantă nu a furnizat 

informațiile necesare, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (1); 

(e) autoritatea solicitată a acceptat angajamentele din partea comerciantului de a 

pune capăt încălcării în interiorul Uniunii într-un termen determinat și termenul 

respectiv nu a expirat. 
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 Cu toate acestea, autoritatea solicitată dă curs cererii de măsuri de asigurare a respectării 

legislației transmise în temeiul articolului 12 în cazul în care comerciantul nu pune în 

aplicare angajamentele acceptate în termenul menționat la litera (e) de la primul paragraf. 

(3) Autoritatea solicitată informează autoritatea solicitantă și Comisia în privința refuzului de a 

da curs unei cereri de asistență reciprocă, motivând refuzul. 

(4) În eventualitatea unui dezacord între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată, 

autoritatea solicitantă sau autoritatea solicitată poate transmite cazul în atenția Comisiei, 

care emite fără întârziere un aviz. În situațiile în care cazul nu îi este transmis, Comisia 

poate totuși să emită un aviz din proprie inițiativă. În vederea emiterii avizului său, Comisia 

poate solicita informațiile și documentele relevante schimbate între autoritatea 

solicitantă și autoritatea solicitată. 

(5) Comisia monitorizează funcționarea mecanismului de asistență reciprocă și respectarea de 

către autoritățile competente a procedurilor și a termenelor pentru prelucrarea cererilor de 

asistență reciprocă. Comisia are acces la cererile de asistență reciprocă și la informațiile și 

documentele schimbate între autoritatea solicitantă și autoritatea solicitată. 

(6) Dacă este cazul, Comisia poate emite orientări și poate consilia statele membre pentru a 

asigura funcționarea eficace și eficientă a mecanismului de asistență reciprocă. 

▌ 
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CAPITOLUL IV 

▌ MECANISME COORDONATE DE ANCHETĂ ȘI DE ASIGURARE A RESPECTĂRII LEGISLAȚIEI ÎN 

CAZUL ÎNCĂLCĂRILOR PE SCARĂ LARGĂ ȘI AL ÎNCĂLCĂRILOR PE SCARĂ LARGĂ CU O 

DIMENSIUNE SPECIFICĂ UNIUNII 

Articolul 15 

Procedura de luare a deciziilor de către statele membre 

În chestiuni reglementate prin prezentul capitol, autoritățile competente în cauză acționează prin 

consens. 

Articolul 16 

Principii generale ale cooperării  

(1) În cazul în care există suspiciuni întemeiate că are loc o încălcare pe scară largă sau o 

încălcare pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii, autoritățile competente care 

au atribuții cu privire la respectiva încălcare și Comisia se informează reciproc și 

informează birourile unice de legătură în cauză, fără întârziere, prin emiterea de alerte în 

conformitate cu articolul 26. 

(2) Autoritățile competente care au atribuții în legătură cu încălcarea pe scară largă sau cu 

încălcarea pe scară largă cu dimensiune specifică Uniunii își coordonează măsurile de 

anchetă și de asigurare a respectării legislației pentru a aborda încălcările respective. 

Acestea își comunică reciproc toate mijloacele de probă și informațiile necesare și își 

furnizează fără întârziere reciproc, precum și Comisiei, asistența necesară. 

(3) Autoritățile competente care au atribuții în legătură cu încălcarea pe scară largă sau cu 

încălcarea pe scară largă cu dimensiune europeană se asigură că se colectează toate 

mijloacele de probă și informațiile necesare și că se adoptă toate măsurile necesare de 

asigurare a respectării legislației pentru a pune capăt sau a interzice încălcarea 

respectivă. 
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(4) Fără a aduce atingere alineatului (2), prezentul regulament nu afectează desfășurarea 

activităților de anchetă și de asigurare a respectării legislației la nivel național de către 

autoritățile competente care au atribuții cu privire la aceeași încălcare comisă de același 

comerciant. 

(5) După caz, autoritățile competente pot invita funcționari ai Comisiei și alte persoane 

însoțitoare autorizate de Comisie să ia parte la anchetele coordonate, la acțiunile de 

asigurare a respectării legislației și la alte măsuri reglementate prin prezentul capitol. 

Articolul 17 

Lansarea unei acțiuni coordonate și desemnarea coordonatorului 

(1) În cazul unei suspiciuni întemeiate cu privire la o încălcare pe scară largă ▌, autoritățile 

competente care au atribuții cu privire la respectiva încălcare convin de comun acord să 

lanseze o acțiune coordonată. Lansarea unei acțiuni coordonate se notifică fără întârziere 

birourilor unice de legătură care au atribuții în legătură cu respectiva încălcare, precum și 

Comisiei. 

(2) Autoritățile competente care au atribuții în legătură cu presupusa încălcare pe scară 

largă desemnează o autoritate competentă care are atribuții în legătură cu presupusa 

încălcare pe scară largă care să își asume rolul de coordonator. În cazul în care 

respectivele autorități competente nu pot ajunge la un acord în privința desemnării 

coordonatorului, Comisia își asumă rolul de coordonator. 
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(3) În cazul în care are suspiciuni întemeiate cu privire la o încălcare pe scară largă cu o 

dimensiune specifică Uniunii, Comisia notifică acest lucru fără întârziere, în conformitate cu 

articolul 26, autorităților competente și birourilor unice de legătură care au atribuții în 

legătură cu presupusa încălcare. Comisia precizează în notificare motivele care justifică o 

posibilă acțiune coordonată. Autoritățile competente care au atribuții cu privire la 

presupusa încălcare pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii efectuează anchete 

corespunzătoare pe baza informațiilor disponibile sau ușor accesibile acestora. Autoritățile 

competente care au atribuții cu privire la presupusa încălcare pe scară largă cu o 

dimensiune specifică Uniunii notifică rezultatele acestor anchete celorlalte autorități 

competente și birourilor unice de legătură care au atribuții cu privire la respectiva 

încălcare, precum și Comisiei, în conformitate cu articolul 26, în termen de o lună de la data 

notificării din partea Comisiei. În cazul în care anchetele dezvăluie că ar putea avea loc o 

încălcare pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii, autoritățile competente care au 

atribuții în legătură cu încălcarea respectivă inițiază acțiunea coordonată prevăzută la 

articolul 19 și, după caz, iau măsurile prevăzute la articolele 20 și 21. 

(4) Acțiunile coordonate menționate la alineatul (3) sunt coordonate de Comisie. 

(5) O autoritate competentă se alătură acțiunii coordonate, dacă în cursul acesteia se 

dovedește că respectiva autoritate competentă are atribuții în legătură cu încălcarea pe 

scară largă sau cu încălcarea pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii. 
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Articolul 18 

Motivația refuzului de a lua parte la acțiunea coordonată 

(1) O autoritate competentă poate refuza să ia parte la o acțiune coordonată din oricare 

dintre următoarele motive: 

(a) s-a inițiat deja o anchetă penală sau o procedură judiciară, s-a emis o hotărâre sau 

s-a ajuns la o tranzacție judiciară cu privire la acceași încălcare comisă de același 

comerciant în statul membru al respectivei autorități competente; 

(b) exercitarea competențelor necesare de asigurare a respectării legislației a fost deja 

demarată înainte de emiterea unei alerte în temeiul articolului 17 alineatul (3) sau 

s-a adoptat o decizie administrativă împotriva aceluiași comerciant pentru aceeași 

încălcare în statul membru al respectivei autorități competente pentru a pune 

capăt sau a interzice încălcarea pe scară largă sau încălcarea pe scară largă cu o 

dimensiune specifică Uniunii, în mod rapid și eficace; 

(c) ca urmare a unei anchete adecvate, este evident că impactul real sau potențial al 

presupusei încălcări pe scară largă sau al încălcării pe scară largă cu o dimensiune 

specifică Uniunii în statul membru al respectivei autorități competente este 

neglijabil și ca atare nu este nevoie ca autoritatea competentă să adopte nicio 

măsură de asigurare a respectării legislației; 

(d) respectiva încălcare pe scară largă sau încălcare pe scară largă cu o dimensiune 

specifică Uniunii nu a avut loc în statul membru al respectivei autorități competente 

și ca atare nu este nevoie ca autoritatea competentă să adopte nicio măsură de 

asigurare a respectării legislației; 
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(e) autoritatea competentă a acceptat angajamentele propuse de comerciantul 

responsabil pentru încălcarea pe scară largă sau încălcare pe scară largă cu o 

dimensiune specifică Uniunii de a pune capăt încălcării la scară largă în statul 

membru al respectivei autorități competente, angajamentele respective au fost 

puse în aplicare și nu este nevoie ca autoritatea competentă să adopte nicio 

măsură de asigurare a respectării legislației. 

(2) În cazul în care refuză să ia parte la acțiunea coordonată, autoritățile competente 

informează fără întârziere despre această decizie Comisia, precum și celelalte autorități 

competente și birourile unice de legătură care au atribuții cu privire la încălcarea pe scară 

largă sau la încălcarea pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii, precizează 

motivele refuzului și furnizează documentele justificative necesare. 

Articolul 19 

Măsuri de anchetă în cadrul acțiunilor coordonate 

(1) Autoritățile competente care au atribuții în cadrul acțiunii coordonate se asigură că 

anchetele și inspecțiile se desfășoară în mod eficace, eficient și coordonat. Autoritățile 

competente încearcă, în mod simultan, să întreprindă anchete și inspecții și, în măsura în 

care dreptul procedural intern permite acest lucru, să aplice măsuri provizorii ▌. 

(2) ▌Mecanismul de asistență reciprocă prevăzut în capitolul III poate fi utilizat, dacă este 

necesar, în special pentru a colecta mijloace de probă și informații din alte state membre 

decât statele membre vizate de acțiunea coordonată sau pentru a se asigura că 

comerciantul vizat nu eludează măsurile de asigurare a respectării legislației. 

(3) Acolo unde este cazul, autoritățile competente care au atribuții în cadrul acțiunii 

coordonate prezintă rezultatele anchetei și evaluarea încălcării pe scară largă sau, după 

caz, a încălcării pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii, în cadrul unei poziții 

comune asupra căreia au convenit. 
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(4) În cazul în care nu se convine altfel între autoritățile competente care au atribuții în cadrul 

acțiunii coordonate, coordonatorul comunică poziția comună comerciantului răspunzător 

pentru încălcarea pe scară largă sau încălcarea pe scară largă cu o dimensiune specifică 

Uniunii. Comerciantului răspunzător pentru încălcarea pe scară largă sau încălcarea pe 

scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii i se acordă posibilitatea de a fi audiat în 

chestiuni care fac parte din poziția comună. 

(5) Dacă este cazul, fără a aduce atingere articolului 15 sau normelor privind confidențialitatea 

și privind secretul profesional și comercial prevăzute la articolul 33, autoritățile competente 

care au atribuții în cadrul acțiunii coordonate decid să publice poziția comună sau părți din 

aceasta pe propriile site-uri web și pot solicita punctele de vedere ale organizațiilor de 

consumatori, ale asociaților comercianților și ale altor părți vizate. Comisia publică poziția 

comună sau părți din aceasta pe site-ul său web, de comun acord cu autoritățile 

competente în cauză. 

Articolul 20 

Angajamente în cadrul acțiunilor coordonate 

(1) Pe baza unei poziții comune adoptate în temeiul articolului 19 alineatul (3), autoritățile 

competente care au atribuții în cadrul acțiunii coordoonate pot invita comerciantul 

răspunzător de încălcarea pe scară largă sau de încălcarea pe scară largă cu o dimensiune 

specifică Uniunii să propună, într-un termen stabilit, angajamente pentru a pune capăt 

încălcării respective. Comerciantul poate și din proprie inițiativă să propună angajamente 

pentru a pune capăt respectivei încălcări sau să ofere consumatorilor prejudiciați de 

respectiva încălcare angajamente privind măsuri reparatorii. 
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(2) ▌Dacă este cazul, fără a aduce atingere normelor privind confidențialitatea și privind 

secretul profesional și comercial prevăzute la articolul 33, autoritățile competente care au 

atribuții în cadrul acțiunii coordonate pot ▌să publice ▌angajamentele propuse de 

comerciantul responsabil de încălcarea pe scară largă sau de încălcarea pe scară largă cu o 

dimensiune specifică Uniunii pe propriile site-uri web sau, după caz, ▌Comisia poate publica 

pe site-ul său web angajamentele propuse de comerciant dacă autoritățile competente în 

cauză îi solicită aceasta. Autoritățile competente și Comisia pot solicita punctele de vedere 

ale organizațiilor de consumatori, ale asociațiilor comercianților și ale altor părți interesate. 

(3) Autoritățile competente care au atribuții în cadrul acțiunii coordonate evaluează 

angajamentele propuse și comunică rezultatul evaluării comerciantului responsabil de 

încălcarea pe scară largă sau de încălcarea pe scară largă cu o dimensiune specifică 

Uniunii și, după caz, dacă sunt oferite angajamente privind măsuri reparatorii din partea 

comerciantului, informează în acest sens consumatorii care pretind că au fost prejudiciați 

prin încălcarea respectivă. Dacă angajamentele sunt proporționale și sunt suficiente 

pentru a pune capăt încălcării pe scară largă sau încălcării pe scară largă cu o dimensiune 

specifică Uniunii, autoritățile competente le acceptă și stabilesc un termen până la care 

trebuie puse în aplicare. 

(4) Autoritățile competente care au atribuții în cadrul acțiunii coordonate monitorizează 

punerea în aplicare a angajamentelor. În special, acestea se asigură că comerciantul 

responsabil pentru încălcarea pe scară largă sau încălcarea pe scară largă cu o 

dimensiune specifică Uniunii raportează cu regularitate coordonatorului în legătură cu 

progresele înregistrate în punerea în aplicare a angajamentelor. Autoritățile competente 

care au atribuții în cadrul acțiunii coordonate pot solicita, după caz, punctele de vedere 

ale organizațiilor consumatorilor și ale unor experți pentru a verifica dacă măsurile luate 

de comerciant respectă angajamentele. 

▌



 

 186 

Articolul 21 

Măsuri de asigurare a respectării legislației în cadrul acțiunilor coordonate 

(1) Autoritățile competente care au atribuții în cadrul acțiunii coordonate adoptă, în 

jurisdicția lor, toate măsurile necesare de asigurare a respectării legislației împotriva 

comerciantului răspunzător de încălcarea pe scară largă sau de încălcarea pe scară largă 

cu o dimensiune specifică Uniunii, pentru a pune capăt sau a interzice respectiva 

încălcare.  

 După caz, aceste autorități impun sancțiuni, de exemplu, amenzi sau penalități cu titlu 

cominatoriu, comerciantului răspunzător de încălcarea pe scară largă sau de încălcarea 

pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii. Autoritățile competente pot primi din 

partea comerciantului, la inițiativa acestuia, angajamente suplimentare privind măsuri 

reparatorii pentru consumatorii prejudiciați de presupusa încălcare pe scară largă sau de 

presupusa încălcare pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii sau, după caz, pot 

încerca să obțină din partea comerciantului angajamente privind măsuri reparatorii 

adecvate pentru consumatorii prejudiciați de respectiva încălcare.  

 Măsurile de asigurare a respectării legislației sunt în special adecvate în cazul în care: 

(a) se impune o acțiune imediată de asigurare a respectării legislației pentru a pune 

capăt sau a interzice încălcarea, în mod rapid și eficace; 

(b) este improbabil să se pună capăt încălcării respective ca urmare a angajamentelor 

propuse de comerciantul răspunzător de încălcare; 

(c) comerciantul răspunzător de încălcare nu propune angajamentele în termenul 

stabilit de autoritățile competente în cauză; 

(d) angajamentele propuse de comerciantul răspunzător de încălcare sunt insuficiente 

pentru a pune capăt încălcării sau, după caz, pentru a asigura măsuri reparatorii 

pentru consumatorii prejudiciați prin încălcare; sau 
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(e) comerciantul răspunzător de încălcare nu pune în aplicare, în termenul stabilit la 

articolul 20 alineatul (3), angajamentele de a pune capăt încălcării sau, după caz, 

de a asigura măsuri reparatorii pentru consumatorii prejudiciați prin încălcare. 

(2) Măsurile de asigurare a respectării legislației în conformitate cu alineatul (1) se iau în 

mod eficace, eficient și coordonat pentru a determina încetarea sau interzicerea încălcării 

pe scară largă sau a încălcării pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii. 

Autoritățile competente care au atribuții în cadrul acțiunii coordonate încearcă să ia 

măsuri de asigurare a respectării legislației simultan în statele membre vizate de 

respectiva încălcare. 

Articolul 22 

Încheierea acțiunilor coordonate 

(1) Acțiunea coordonată se încheie în cazul în care autoritățile competente care au atribuții 

în cadrul acțiunii coordonate ajung la concluzia că încălcarea pe scară largă sau 

încălcarea pe scară largă cu o dimensiune specifică Uniuniia încetat sau a fost interzisă în 

toate statele membre vizate sau că nu s-a comis o astfel de încălcare. 

(2) Coordonatorul notifică fără întârziere încheierea acțiunii coordonate Comisiei și, dacă este 

cazul, autorităților competente și birourilor unice de legătură ale statelor membre care au 

atribuții în cadrul acțiunii coordonate. 

▌ 
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Articolul 23 

Rolul coordonatorului 

(1) Coordonatorului numit în conformitate cu articolul 17 sau 29 îi revin, în special, 

următoarele atribuții: 

(a) se asigură că toate autoritățile competente în cauză și Comisia sunt informate în mod 

corespunzător și în timp util în ceea ce privește evoluția anchetei sau, după caz, a 

acțiunii de asigurare a respectării legislației, și cu privire la următorele acțiuni 

prevăzute și la măsurile care urmează să fie adoptate; 

(b) coordonează și monitorizează măsurile de anchetă adoptate de autoritățile 

competente care au atribuții în conformitate cu prezentul regulament; 

(c) coordonează pregătirea și comunicarea tuturor documentelor necesare între 

autoritățile competente în cauză și Comisie; 

(d) păstrează contactul cu comerciantul și cu alte părți vizate de ▌măsurile de anchetă 

sau, după caz, de măsurile de asigurare a respectării legislației, dacă autoritățile 

competente în cauză și coordonatorul nu au convenit altfel; 
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(e) după caz, coordonează evaluarea, consultările și monitorizarea efectuate de 

autoritățile competente în cauză, precum și alți pași necesari pentru prelucrarea și 

punerea în aplicare a angajamentelor propuse de comercianții în cauză; 

(f) după caz, coordonează măsurile de asigurare a respectării legii adoptate de 

autoritățile competente în cauză; 

(g) coordonează cererile de asistență reciprocă transmise de autoritățile competente 

care au atribuții în temeiul capitolului III. 

(2) Coordonatorul nu este răspunzător de acțiunile întreprinse de autoritățile competente care 

au atribuții în exercitarea competențelor prevăzute la articolul 9 și nici de omisiunile 

acestor autorități. 

(3) În cazul în care acțiunile coordonate vizează încălcările pe scară largă sau încălcările pe 

scară largă cu o dimensiune specifică Uniunii ale actelor juridice ale Uniunii menționate la 

articolul 2 alineatul (10), coordonatorul invită Autoritatea Bancară Europeană să 

acționeze ca observator. 

Articolul 24 

▌Regimul lingvistic 

▌ 

(1) Limbile utilizate de autoritățile competente ▌pentru notificări și pentru toate celelalte 

comunicări, care intră sub incidența prezentului capitol, aferente acțiunilor coordonate și 

acțiunilor de verificare fac obiectul unui acord între autoritățile competente în cauză ▌. 
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(2) Dacă autoritățile competente în cauză nu ajung la un acord, notificările și alte comunicări se 

transmit în limba oficială a statului membru sau într-una din limbile oficiale ale statului care 

transmite notificarea sau comunicarea în cauză. În acest caz, dacă este necesar, fiecare 

autoritate competentă vizată asigură traducerea ▌notificărilor, comunicărilor și altor 

documente pe care le primește de la alte autorități competente. 

Articolul 25 

Dispoziții lingvistice pentru comunicarea cu comercianții 

În scopul procedurilor prevăzute în prezentul capitol, comerciantul are dreptul să comunice în limba 

oficială sau într-una dintre limbile oficiale utilizate în scopuri oficiale din statul membru de stabilire 

sau de reședință al comerciantului. 

▌ 

CAPITOLUL V 

ACTIVITĂȚI LA SCARA UNIUNII 

▌ 

Articolul 26 

Alerte 

(1) Orice autoritate competentă notifică fără întârziere Comisiei, altor autorități competente și 

birourilor unice de legătură, orice suspiciune întemeiată privind producerea pe teritoriul lor 

a unei încălcări sancționate prin prezentul regulament care poate afecta interesele 

consumatorilor din alte state membre ▌. 
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(2) Comisia notifică fără întârziere autorităților competente și birourilor unice de legătură care 

au atribuții în cauză orice suspiciune întemeiată privind producerea unei încălcări sancționate 

prin prezentul regulament ▌ ▌. 

(3) Atunci când notifică în temeiul alineatelor (1) și (2) o suspiciune privind producerea unei 

încălcări sancționate prin prezentul regulament, adică atunci când emite o alertă, 

autoritatea competentă sau Comisia furnizează, în special, și dacă acestea sunt disponibile, 

următoarele informații : 

(a) o descriere a acțiunii sau a omisiunii care constituie o încălcare; 

(b) detalii privind produsul sau serviciul vizat de încălcare; 

(c) denumirile statelor membre care sunt sau ar putea să fie vizate de încălcare; 

(d) identitatea comerciantului sau a comercianților care răspund sau sunt suspectați că 

răspund de încălcare; 

(e) temeiul juridic al eventualelor măsuri, cu referire la dreptul intern și la dispozițiile 

aferente din actele juridice ale Uniunii enumerate în anexă ▌; 

(f) o descriere a procedurilor judiciare, a măsurilor de asigurare a respectării legislației 

sau a altor măsuri luate referitoare la încălcare, precum și stadiul acestora și 

termenele și durata lor; 

▌ 

(g) identitatea autorităților competente însărcinate cu procedurile judiciare și cu alte 

măsuri. 

▌ 
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(4) Atunci când emit o alertă ▌, autoritățile competente pot solicita ▌autorităților competente și 

birourilor unice de legătură interesate din alte state membre, precum și Comisiei, iar 

Comisia poate solicita autorităților competente și birourilor unice de legătură din alte state 

membre, să verifice dacă, pe baza informațiilor disponibile sau ușor accesibile autorităților 

competente interesate sau, după caz, Comisiei, există suspiciuni privind producerea unor 

încălcări similare pe teritoriul altor state membre sau dacă s-au luat deja măsuri de asigurare 

a respectării legislației în alte state membre împotriva unor astfel de încălcări. Autoritățile 

competente din alte state membre și Comisia răspund solicitării fără întârziere. 

▌ 

Articolul 27 

Alerte externe 

(1) Dacă nu există motive contrare, fiecare dintre statele membre conferă organismelor 

desemnate, Centrelor Europene ale Consumatorilor, organizațiilor și asociațiilor de 

consumatori și, după caz, asociațiilor de comercianți care dețin cunoștințele de specialitate 

necesare competența de a emite o alertă către autoritățile competente ale statelor 

membre vizate și către Comisie cu privire la suspiciunile de încălcări sancționate prin 

prezentul regulament și de a furniza informațiile de care dispun în conformitate cu 

articolul 26 alineatul (3) („alertă externă”). Fiecare dintre statele membre notifică Comisiei 

fără întârziere lista entităților respective, precum și orice modificare a acesteia. 

(2) În urma consultării cu statele membre, Comisia conferă asociațiilor care reprezintă 

interesele consumatorilor și, după caz, ale comercianților la nivelul Uniunii competența de 

a emite o alertă externă ▌. 
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(3) ▌Autoritățile competente nu au obligația de a iniția o procedură sau de a lua vreo altă 

măsură ca reacție la o alertă externă. Entitățile care emit alerte externe se asigură că 

informațiile furnizate sunt corecte, actualizate și exacte și corectează sau, după caz, retrag 

fără întârziere informațiile notificate. ▌ 

Articolul 28 

Comunicarea reciprocă a altor informații relevante pentru detectarea încălcărilor  

În măsura necesară realizării obiectivului prezentului regulament, autoritățile competente notifică 

fără întârziere Comisiei și ▌autorităților competente din statele membre vizate, prin intermediul 

bazei electronice de date prevăzute la articolul 35, orice măsuri ▌pe care le-au luat în jurisdicția lor 

ca răspuns la o încălcare sancționată prin prezentul regulament, dacă suspectează că încălcarea 

respectivă poate prejudicia interesele consumatorilor din alte state membre. ▌ 

Articolul 29 

Acțiuni de verificare 

(1) Autoritățile competente pot decide să desfășoare acțiuni de verificare pentru a verifica 

respectarea sau pentru a detecta încălcarea legislației Uniunii care protejează interesele 

consumatorilor. Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel de către autoritățile 

competente implicate, acțiunile de verificare sunt coordonate de Comisie. 

(2) Atunci când desfășoară acțiuni de verificare, autoritățile competente implicate pot utiliza 

competențele de anchetă prevăzute la articolul 9 alineatul (3) și orice alte competențe 

care le sunt conferite prin dreptul intern. 
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(3) Autoritățile competente pot invita organisme desemnate, funcționari ai Comisiei și alte 

persoane însoțitoare autorizate de Comisie să participe la acțiunile de verificare. 

Articolul 30 

Coordonarea altor activități care contribuie la anchetă și la asigurarea respectării legislației 

(1) În măsura necesară realizării obiectivului prezentului regulament, statele membre se 

informează reciproc și informează Comisia în privința activităților pe care le desfășoară în 

următoarele domenii: 

(a) formarea funcționarilor lor însărcinați să asigure aplicarea prezentului regulament; 

(b) colectarea și clasificarea reclamațiilor consumatorilor și schimbul de date referitoare 

la acestea; 

(c) dezvoltarea unor rețele de funcționari specializați pe sectoare; 

(d) dezvoltarea unor instrumente de informare și comunicare; și 

(e) după caz, elaborarea unor standarde, metodologii și orientări privind punerea în 

aplicare a prezentului regulament. 

▌ 

(2) În măsura necesară realizării obiectivului prezentului regulament, statele membre pot 

coordona și organiza în comun ▌activități în domeniile menționate la alineatul (1). 

▌ 
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Articolul 31 

Schimb de funcționari între autoritățile competente 

(1) Autoritățile competente pot participa la programe de schimb în care sunt implicați 

funcționari din alte state membre, pentru a îmbunătăți cooperarea. Autoritățile 

competente iau măsurile necesare pentru ca funcționarii din alte state membre să participe 

efectiv la activitățile autorității competente. În acest scop, funcționarii respectivi sunt 

autorizați să îndeplinească sarcinile care le sunt încredințate de către autoritatea 

competentă gazdă, în conformitate cu legile statului membru respectiv. 

(2) Pe durata schimbului, răspunderea civilă și penală a funcționarilor este supusă acelorași 

condiții ca aceea a funcționarilor autorității competente gazdă. Funcționarii din alte state 

membre respectă standardele profesionale și ▌ normele interne corespunzătoare de 

conduită ale autorității competente gazdă. Aceste norme de conduită asigură în special 

protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, 

echitatea procedurală și respectarea integrală a normelor privind confidențialitatea și 

privind secretul profesional și comercial, în conformitate cu articolul 33. 

▌ 
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Articolul 32 

Cooperare internațională 

(1) În măsura necesară realizării obiectivului prezentului regulament, Uniunea cooperează cu 

țările terțe și cu organizațiile internaționale competente în domeniile reglementate de 

prezentul regulament pentru a proteja interesele consumatorilor. Uniunea și țările terțe 

interesate pot încheia acorduri prin care se care stabilesc mecanismele de cooperare, 

inclusiv mecanisme de asistență reciprocă și programe privind schimbul de informații 

confidențiale și schimbul de personal. 

(2) Acordurile încheiate între Uniune și țări terțe care au drept obiect cooperarea și asistența 

reciprocă pentru protejarea și consolidarea intereselor consumatorilor respectă normele 

relevante de protecție a datelor aplicabile transferului de ▌ date cu caracter personal către 

țări terțe. 

(3) În cazul în care primesc de la o autoritate dintr-o țară terță informații care ar putea fi 

relevante pentru autoritățile competente ale altor state membre, autoritățile competente 

comunică aceste informații autorităților competente respective, în măsura în care 

acordurile de asistență bilaterale încheiate cu țara terță în cauză permit acest lucru și dacă 

informațiile respective respectă legislația Uniunii privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 

(4) Autoritățile competente pot, de asemenea, să comunice unei autorități dintr-o țară terță, în 

cadrul unui acord bilateral de asistență încheiat cu respectiva țară terță, informații 

transmise în conformitate cu prezentul regulament, cu condiția de a se obține aprobarea 

autorității competente care a furnizat inițial informațiile și de a se respecta legislația Uniunii 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal. 
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CAPITOLUL VI 

DISPOZIȚII COMUNE 

Articolul 33 

Utilizarea și divulgarea informațiilor și secretul profesional și comercial 

(1) Informațiile colectate de autoritățile competente și de Comisie sau comunicate acestora în 

aplicarea prezentului regulament se utilizează numai în scopul asigurării respectării 

legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor. 

(2) Informațiile menționate la alineatul (1) au caracter confidențial și sunt utilizate și 

divulgate numai ținând seama în mod corespunzător de interesele comerciale ale unei 

persoane fizice sau juridice, inclusiv de secrete comerciale și de drepturile de proprietate 

intelectuală ▌. 

(3) Cu toate acestea, autoritățile competente, după consultarea autorității competente care a 

furnizat informațiile, pot divulga astfel de informații care sunt necesare: 

(a) pentru a proba existența unor încălcări sancționate prin prezentul regulament; sau 

(b) pentru a pune capăt sau a interzice încălcări sancționate prin prezentul regulament. 

Articolul 34 

Utilizarea mijloacelor de probă și a rezultatelor anchetelor 

▌Autoritățile competente pot utiliza ca mijloc de probă orice informații, documente, constatări, 

declarații, copii certificate sau date transmise ▌, în același temei ca documentele similare obținute în 

statul lor membru, indiferent de mediul pe care sunt stocate. 

▌ 
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Articolul 35 

Baza de date electronică 

(1) Comisia creează și gestionează o bază de date electronică pentru toate comunicările dintre 

autoritățile competente, birourile unice de legătură și Comisie care au loc în temeiul 

prezentului regulament. Toate informațiile trimise prin intermediul bazei de date 

electronice se stochează și se prelucrează în baza de date electronică. Baza de date 

respectivă este concepută spre a fi direct accesibilă de către autoritățile competente, 

birourile unice de legătură și Comisie. 

(2) Informațiile furnizate de entitățile care emit o alertă externă în conformitate cu articolul 

27 alineatul (1) sau (2) se stochează și se prelucrează în baza de date electronică. ▌Cu toate 

acestea entitățile ▌respective nu au acces la respectiva bază de date. 

(3) Atunci când o autoritate competentă, un organism desemnat sau o entitate care emite o 

alertă externă în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) sau (2) stabilește că o alertă 

privitoare la o încălcare, emisă în temeiul articolului 26 sau 27, s-a dovedit ulterior a fi 

neîntemeiată, aceasta retrage notificarea respectivă. Comisia elimină fără întârziere 

informațiile relevante din baza de date, informând părțile cu privire la motivele eliminării. 

Datele referitoare la o încălcare se stochează în baza de date electronică numai pe durata 

necesară scopului pentru care au fost colectate și prelucrate, dar nu mai mult de cinci ani 

de la data la care: 
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(a) o autoritate solicitată informează Comisia, în conformitate cu articolul 12 alineatul 

(2), că încălcarea în interiorul Uniunii a încetat; 

(b) coordonatorul notifică, ▌în conformitate cu articolul 22 alineatul (1), încheierea 

acțiunii coordonate; sau 

▌ 

(c) informațiile au fost introduse în baza de date, în toate celelalte cazuri. 

(4) Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care se stabilesc modalitățile practice și 

operaționale pentru funcționarea bazei de date electronice. Actele de punere în aplicare 

respective se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 38 

alineatul (2). 

Articolul 36 

Renunțarea la rambursarea cheltuielilor 

(1) Statele membre renunță la orice cerere de rambursare a cheltuielilor ocazionate de 

aplicarea prezentului regulament. 

(2) În pofida alineatului (1), în ceea ce privește cererile de punere în aplicare a măsurilor de 

asigurare a respectării legislației în conformitate cu articolul 12, statul membru al 

autorității solicitante rămâne răspunzător față de statul membru al autorității solicitate 

pentru orice cheltuială suportată și pentru orice pierdere suferită în cazul în care măsurile 

au fost respinse și considerate nefondate de către o instanță în legătură cu fondul încălcării 

vizate. 
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Articolul 37 

Prioritățile pentru asigurarea respectării legislației 

(1) Până la ... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și ulterior la 

fiecare doi ani, ▌statele membre fac schimb de informații între ele, precum și cu Comisia, 

referitor la prioritățile lor pentru asigurarea respectării prezentului regulament. 

Aceste informații cuprind: 

(a) informații privind evoluția pieței care ar putea afecta interesele consumatorilor în 

statul membru vizat și în alte state membre; 

(b) o prezentare generală a acțiunilor desfășurate în temeiul prezentului regulament în 

ultimii doi ani, în special a măsurilor de anchetă și de asigurare a respectării 

legislației care vizează încălcările pe scară largă; 

(c) schimbul de statistici prin intermediul alertelor menționate la articolul 26; 

(d) propuneri de domenii prioritare în următorii doi ani pentru asigurarea respectării 

legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor în statul membru vizat; 

și 

(e) propuneri de domenii prioritare în următorii doi ani pentru asigurarea respectării 

legislației Uniunii care protejează interesele consumatorilor la nivelul Uniunii. 

▌ 
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(2) Fără a aduce atingere articolului 33, Comisia elaborează, la fiecare doi ani, o prezentare 

generală a informațiilor menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) și o pune la 

dispoziția publicului. Comisia informează Parlamentul European în acest sens. 

(3) În cazurile care implică modificări substanțiale ale circumstanțelor sau ale condițiilor de 

piață în cei doi ani ulteriori ultimei transmiteri a priorităților lor pentru asigurarea 

respectării legislației, statele membre își actualizează prioritățile pentru asigurarea 

respectării legislației și informează în consecință alte state membre și Comisia. 

(4) Comisia rezumă prioritățile pentru asigurarea respectării legislației furnizate de statele 

membre în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol și raportează anual 

comitetului menționat la articolul 38 alineatul (1), pentru a facilita prioritizarea acțiunilor 

în temeiul prezentului regulament. Comisia și statele membre fac schimb de bune practici 

și analize comparative, în special în vederea dezvoltării activităților de consolidare a 

capacităților. 

▌ 
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CAPITOLUL VII 

DISPOZIȚII FINALE 

Articolul 38 

Comitetul 

(1) Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv reprezintă un comitet în sensul 

Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) 

nr. 182/2011. 

Articolul 39 

Notificări 

Statele membre comunică fără întârziere Comisiei textele dispozițiilor de drept intern pe care le 

adoptă în domeniul reglementat prin prezentul regulament și cele ale acordurilor pe care le încheie 

în domeniul reglementat de prezentul regulament, altele decât cele privind cazuri individuale. 

Articolul 40 

Raportare 

(1) Până la ... [cinci ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], Comisia 

prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind aplicarea prezentului 

regulament. 
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(2) Respectivul raport conține o evaluare a aplicării prezentului regulamentul, inclusiv o evaluare 

a eficacității procesului de asigurare a respectării legislației Uniunii care protejează interesele 

consumatorilor în conformitate cu prezentul regulament, în special în ceea ce privește 

competențele autorităților competente prevăzute la articolul 9, precum și, în special, o 

evaluare a ▌ modului în care a evoluat ▌ respectarea ▌ de către comercianți a legislației 

Uniunii care protejează interesele consumatorilor pe piețele-cheie de consum vizate de 

comerțul transfrontalier. Raportul este însoțit, atunci când este necesar, de o propunere 

legislativă. 

▌ 

Articolul 41 

Abrogare 

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 se abrogă de la ... [24 de luni de la data intrării în vigoare a 

prezentului regulament]. 

Articolul 42 

Intrare în vigoare și aplicare 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

Prezentul regulament se aplică de la … [24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului 

regulament]. 

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 

Directivele și regulamentele menționate la articolul 3 punctul 1 

1. Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele 

încheiate cu consumatorii (JO L 95, 21.4.1993, p. 29). 

2. Directiva 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 privind 

protecția consumatorului prin indicarea prețurilor produselor oferite consumatorilor (JO L 

80, 18.3.1998, p. 27). 

3. Directiva 1999/44/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 mai 1999 privind 

anumite aspecte ale vânzării de bunuri de consum și garanțiile conexe (JO L 171, 7.7.1999, 

p. 12). 

4. Directiva 2000/31/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2000 privind 

anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în special ale comerțului 

electronic, pe piața internă (directiva privind comerțul electronic) (JO L 178, 17.7.2000, p. 

1). 

5. 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 uman (JO L 311, 

28.11.2001, p. 67): articolele 86-100 . 

6. Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind 

prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor 

publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 

31.7.2002, p. 37): articolul 13. 
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7. Directiva 2002/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 septembrie 2002 

privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare de consum și de modificare a 

Directivei 90/619/CEE a Consiliului și a Directivelor 97/7/CE și 98/27/CE (JO L 271, 9.10.2002, 

p. 16). 

8. Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 

2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a 

pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0429 

Perioada pentru adoptarea actelor delegate ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 noiembrie 2017 referitoare la 

propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei 2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate 

(COM(2017)0136 – C8-0116/2017 – 2017/0060(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0136), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către 

Comisie (C8-0116/2017), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 5 iulie 20171, 

– după consultarea Comitetului Regiunilor, 

– având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 

27 octombrie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu 

articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A8-0332/2017), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

                                                           
1  JO C 345, 13.10.2017, p. 67. 
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3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2017)0060 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 noiembrie 2017 în vederea 

adoptării Deciziei (UE) 2017/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 

2010/40/UE în ceea ce privește perioada pentru adoptarea actelor delegate 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1, 

după consultarea Comitetului Regiunilor, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2, 

                                                           
1 JO C 345, 13.10.2017, p. 67. 
2  Poziția Parlamentului European din 15 noiembrie 2017. 
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întrucât: 

(1) Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului1 prevede elaborarea de 

specificații pentru acțiunile prioritare din cadrul domeniilor prioritare. 

(2) De la intrarea în vigoare a Directivei 2010/40/UE, Comisia a adoptat patru acte delegate 

referitoare la acțiunile prioritare identificate în directiva menționată. Actele delegate 

respective vizează, în special, eCall și mecanismele pentru schimbul de date care facilitează 

schimbul electronic de date între autoritățile publice, părțile interesate și furnizorii de 

servicii pentru sistemele de transport inteligente (STI) relevanți. Este nevoie de acte 

delegate suplimentare referitoare la acțiunile care urmează să fie abordate și care intră sub 

incidența  Directivei 2010/40/UE. 

(3) În temeiul articolului 12 din Directiva 2010/40/UE, competența conferită Comisiei de a 

adopta actele delegate menționate la articolul 7 din directivă expiră la 27 august 2017. 

                                                           
1 Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 

privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul 
transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (JO L 207, 
6.8.2010, p. 1). 
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(4) În vederea atingerii obiectivelor Directivei 2010/40/UE, competența de a adopta acte 

legislative în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește specificațiile 

necesare pentru a asigura compatibilitatea, interoperabilitatea și continuitatea 

desfășurării și utilizării operaționale a STI pentru acțiunile prioritare pentru o perioadă 

suplimentară de cinci ani, începând de la 27 august 2017. Această perioadă ar trebui să se 

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

European sau Consiliul se opune unei astfel de prelungiri. 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 legiferare1. 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 în mod sistematic la reuniunile grupurilor de 

experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate, 

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

                                                           
1  JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 
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Articolul 1 

Directiva 2010/40/UE se modifică după cum urmează: 

1. ▌Articolul 12 ▌ se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 12 

Exercitarea delegării de competențe 

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

prezentul articol. 

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7 se conferă 

Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la data de 27 august 2017.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 unei astfel de prelungiri cel târziu cu trei luni înainte de 

încheierea fiecărei perioade. 

(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 specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care 

urmează datei publicării 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. 

(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 menționat, 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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2. Articolele 13 și 14 se elimină. 

3. La articolul 17, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text: 

„(5) În conformitate cu procedura consultativă menționată la articolul 15 alineatul (2), 

Comisia adoptă un program de lucru până la 27 februarie 2011. În programul de lucru 

respectiv se includ în fiecare an obiective și termene pentru punerea în aplicare a 

acestuia și, dacă este necesar, se propun adaptările necesare. 

Comisia actualizează programul de lucru legat de acțiunile menționate la articolul 6 

alineatul (3) până la ...[12 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii] și 

înainte de fiecare prelungire ulterioară cu cinci ani a competenței de a adopta acte 

delegate în conformitate cu articolul 12 alineatul (2).” 

Articolul 2 

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene. 

Adoptată la ..., 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 

 

 





 

 217 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0437 

Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea 

țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și protecția împotriva 

importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt 

membre ale Uniunii Europene ***I 

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 15 noiembrie 2017 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac 

obiectul unui dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a 

Regulamentului (UE) 2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac 

obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene 

(COM(2016)0721 – C8-0456/2016 – 2016/0351(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2016)0721), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie (C8-0456/2016), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 12 mai 2016 referitoare la 

statutul de economie de piață al Chinei1, 

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 

69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului 

Consiliului, exprimat în scrisoarea din 11 octombrie 2017, de a aproba poziția 

Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, 

                                                           
1  Texte adoptate, P8_TA(2016)0223. 
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– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru 

industrie, cercetare și energie (A8-0236/2017), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare; 

2. ia act de declarațiile Comisiei anexate la prezenta rezoluție; 

3. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2016)0351 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 noiembrie 2017 în vederea 

adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) 2016/1036 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui 

dumping din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene și a Regulamentului (UE) 

2016/1037 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea 

țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară1, 

                                                           
1 Poziția Parlamentului European din 15 noiembrie 2017. 
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întrucât: 

(1) Prin Regulamentul (UE) 2016/10361, Parlamentul European și Consiliul ▌au adoptat norme 

comune privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping din partea 

țărilor care nu sunt state membre ale Uniunii. 

(2) Articolul 2 alineatul (7) ▌din Regulamentul (UE) 2016/1036 constituie temeiul pentru 

stabilirea  valorii normale în cazul importurilor din țările care nu au economie de piață. 

Având în vedere evoluțiile din anumite țări ▌, este adecvat ca ▌valoarea normală să fie 

stabilită pe baza Regulamentului (UE) 2016/1036 astfel cum a fost modificat prin prezentul 

regulament, cu efect de la [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. 

În cazul țărilor care, la data deschiderii unei examinări, nu sunt membre ale Organizației 

Mondiale a Comerțului (OMC) și care sunt enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 

2015/755 al Parlamentului European și al Consiliului2, valoarea normală ar trebui să fie 

stabilită în conformitate cu o metodă special concepută pentru aceste țări. Prezentul 

regulament nu aduce atingere stabilirii faptului dacă un membru al OMC are economie de 

piață, ori asupra clauzelor și condițiilor prevăzute în protocoalele și în alte instrumente în 

conformitate cu care țările au aderat la Acordul de la Marrakesh privind constituirea 

Organizației Mondiale a Comerțului, încheiat la 15 aprilie 19943. 

                                                           
1 Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 

iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping 
din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (JO L 176, 30.6.2016, p. 
21). 

2 Regulamentul (UE) 2015/755 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 
aprilie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe (OJ 
L 123, 19.5.2015, p. 33). 

3 JO L 336, 23.12.1994, p. 3. 
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(3) Ținând cont de experiența câștigată în procedurile anterioare, este adecvat să se clarifice 

circumstanțele în care se poate considera că există  distorsiuni semnificative care afectează 

în mod considerabil forțele de pe piața liberă. În special, este adecvat să se clarifice faptul 

că acesta este cazul atunci când prețurile sau costurile raportate, incluzând costul 

materiilor prime și al energiei, nu sunt rezultatul forțelor de pe piața liberă, deoarece sunt 

afectate de intervenția substanțială a guvernului. De asemenea, este adecvat să se clarifice 

faptul că, atunci când se evaluează existența unor distorsiuni semnificative, ar trebui să se 

ia în considerare, printre altele, impactul potențial al unuia sau mai multora dintre 

următoarele elemente: deservirea pieței în cauză ▌în mare măsură de întreprinderi care se 

află în proprietatea autorităților din țara exportatoare sau care își desfășoară activitatea 

sub controlul, supravegherea în privința politicilor sau îndrumarea autorităților respective; 

prezența statului în cadrul firmelor, ceea ce face posibilă intervenția acestuia în procesul de 

stabilire a prețurilor sau a costurilor; existența unor politici sau măsuri publice 

discriminatorii în favoarea furnizorilor interni sau care influențează în alt mod forțele de pe 

piața liberă; 
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lipsa, aplicarea discriminatorie sau asigurarea inadecvată a respectării legislației privind 

falimentul, întreprinderile sau proprietatea; distorsionarea costurilor salariale; accesul la 

finanțare acordat de instituții care pun în aplicare obiective de politică publică sau care, în 

vreun alt fel, nu acționează independent de stat. 

(4) Comisia ar trebui să întocmească, să facă publice și să actualizeze periodic rapoarte cu 

privire la distorsiunile semnificative ce ar putea duce la o examinare antidumping, descriind 

circumstanțele pieței legate de aceste cazuri dintr-o anumită țară sau dintr-un anumit 

sector. Astfel de rapoarte și elementele de probă pe care acestea se bazează ar trebui să fie 

incluse în dosarul oricărei examinări referitoare la țara sau sectorul respectiv. În astfel de 

examinări, părțile interesate ar trebui să beneficieze de posibilități numeroase de a prezenta 

observații cu privire la rapoarte și la elementele de probă pe care se bazează acestea. În 

evaluarea existenței unor distorsiuni semnificative, ar trebui luate în considerare, după caz, 

standardele internaționale relevante, inclusiv convențiile principale ale Organizației 

Internaționale a Muncii (OIM) și convențiile multilaterale relevante din domeniul mediului. 
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(5) ▌În mod normal, costurile sunt calculate pe baza registrelor contabile ale exportatorilor și 

producătorilor supuși examinării. Cu toate acestea, în cazul în care există distorsiuni 

semnificative directe sau indirecte în țara exportatoare și, ca urmare a acestora, costurile 

reflectate în registrele contabile ale părții în cauză sunt în mod artificial scăzute, aceste 

costuri pot fi modificate sau stabilite pe orice bază rezonabilă, inclusiv pe baza informațiilor 

din alte piețe reprezentative sau pe baza unor prețuri și valori de referință internaționale. 

Costurile interne pot fi, de asemenea, utilizate, dar numai în măsura în care s-a stabilit în 

mod cert că acestea nu sunt distorsionate, pe baza unor elemente de probă precise și 

adecvate. 

(6) Atunci când datele provin din țări reprezentative, iar Comisia trebuie să stabilească dacă 

nivelul de protecție socială și a mediului în astfel de țări este adecvat, este necesar ca 

aceasta să examineze dacă aceste țări respectă convențiile principale ale OIM și 

convențiile multilaterale relevante din domeniul mediului. 

(7) Dacă o parte a costurilor în cazul unui exportator și producător estedistorsionată, inclusiv 

atunci când anumite elemente ale procesului de producție  provin din surse diferite, acea 

parte a costurilor ar trebui să fie înlocuită cu costuri nedistorsionate. Ținând cont de 

experiența dobândită în procedurile anterioare, 
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este adecvat să se clarifice faptul că, în scopul de a stabili existența unor eventuale 

distorsiuni semnificative într-o țară terță, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător 

de toate elementele de probă relevante ▌privind circumstanțele existente pe piața internă 

a exportatorilor și producătorilor din acea țară, elemente care au fost incluse în dosar și cu 

privire la care părțile interesate au avut posibilitatea să prezinte observații, inclusiv 

posibilitatea ca acei exportatori și producători să demonstreze în mod concludent că 

costurile de pe piața internă a acestora nu sunt distorsionate. În cazul în care sunt 

disponibile, asemenea elemente de probă includ rapoarte relevante. Toate părțile 

interesate relevante, inclusiv industria și sindicatele din Uniune, pot, de asemenea, 

furniza indicii privind existența unor distorsiuni semnificative. Astfel de indicii și 

necesitatea de a se evita orice sarcină suplimentară pentru industria din Uniune în cadrul 

utilizării instrumentului antidumping, în special având în vedere particularitățile 

economice și comerciale ale întreprinderilor mici și mijlocii, ar trebui să fie luate în 

considerare atunci când se decide cu privire la pregătirea sau actualizarea rapoartelor 

relevante. 
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(8) În ceea ce privește metoda utilizată în examinarea inițială și care urmează să fie utilizată în 

reexaminare, se aplică articolul 11 alineatul (9) din Regulamentul (UE) 2016/1036. În acest 

context, este adecvat să se clarifice faptul că, atunci când se examinează dacă există indicii 

că circumstanțele s-au schimbat, ar trebui să se țină seama în mod corespunzător de toate 

elementele de probă relevante, inclusiv de rapoartele relevante privind circumstanțele 

existente pe piața internă a exportatorilor și producătorilor și de elementele de probă pe 

care se bazează acestea, care au fost incluse în dosar și cu privire la care părțile interesate 

au avut posibilitatea să prezinte observații. 

(9) În absența altor norme tranzitorii specifice de reglementare a acestui aspect, este adecvat 

să se prevadă aplicarea prezentului regulament în cazul tuturor deciziilor privind 

deschiderea procedurilor și în cazul tuturor procedurilor, incluzând examinările inițiale și 

reexaminările, care sunt deschise la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament] sau 

după această dată, sub rezerva dispozițiilor articolului 11 alineatul (9) din Regulamentul 

(UE) 2016/1036. În plus, ca o normă tranzitorie specifică pentru măsurile existente și ținând 

cont de absența altor norme tranzitorii specifice de reglementare a acestui aspect, ▌în cazul 

tranziției de la o valoare normală calculată în temeiul articolului 2 alineatul (7) din 

Regulamentul (UE) 2016/1036 la o  
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valoare normală calculată în conformitate cu metoda stabilită în Regulamentul (UE) 

2016/1036 astfel cum a fost modificat prin prezentul regulament, metoda inițială ar 

trebui să se aplice în continuare până la deschiderea primei reexaminări care urmează unei 

astfel de tranziții. În vederea reducerii riscului de eludare a dispozițiilor prezentului 

regulament, ar trebui să se aplice aceeași abordare și în cazul reexaminărilor efectuate în 

temeiul articolului 11 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2016/1036. Este, de asemenea, 

adecvat să se reamintească faptul că trecerea de la o valoare normală calculată în temeiul 

articolului 2 alineatul (7) ▌la o valoare normală calculată în conformitate cu metoda 

stabilită în Regulamentul (UE) 2016/1036 astfel cum a fost modificat prin prezentul 

regulament, nu ar constitui, în sine, un element de probă suficient în sensul articolului 11 

alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2016/1036. Aceste norme tranzitorii ar trebui să 

acopere o lacună care ar putea să genereze insecuritate juridică, să ofere părților interesate 

posibilitatea rezonabilă de a se adapta la încetarea aplicării vechilor norme și la intrarea în 

vigoare a celor noi și ar trebui să înlesnească aplicarea eficientă, ordonată și echitabilă a 

Regulamentului (UE) 2016/1036. 
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(10) Prin Regulamentul (UE) 2016/10371, ▌Parlamentul European și Consiliul au adoptat norme 

comune privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea 

țărilor ce nu sunt state membre ale Uniunii. Experiența a arătat că amploarea reală a 

subvenționării este de obicei descoperită în cursul examinării relevante. În special, se 

constată adeseori că exportatorii supuși examinării beneficiază de subvenții care nu ar fi 

putut fi în mod rezonabil cunoscute înainte de efectuarea examinării. Este adecvat să se 

clarifice faptul că, atunci când se descoperă astfel de subvenții în cursul oricărei examinări 

sau reexaminări, Comisia ar trebui să ofere consultări suplimentare țării de origine și/sau de 

export în cauză, cu privire la subvențiile identificate în cursul examinării. În absența unor 

norme tranzitorii specifice de reglementare a acestui aspect, este adecvat să se prevadă 

aplicarea prezentului regulament în cazul tuturor deciziilor privind deschiderea procedurilor 

și în cazul tuturor procedurilor, incluzând examinările inițiale și reexaminările, care sunt 

deschise la … [data intrării în vigoare a prezentului regulament] sau după această dată. 

(11) Prin urmare, Regulamentul (UE) 2016/1036 și Regulamentul (UE) 2016/1037 ar trebui să fie 

modificate în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

                                                           
1 Regulamentul (UE) 2016/1037 al Parlamentului European și al Consiliului din 8 

iunie 2016 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții 
din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (JO L 176, 30.6.2016, p. 
55). 
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Articolul 1 

Regulamentul (UE) 2016/1036 se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 2 se introduce următorul alineat: 

„(6a) (a) În cazul în care se stabilește, atunci când se aplică prezenta dispoziție sau orice 

altă dispoziție relevantă a prezentului regulament, că nu este adecvat să se 

folosească prețurile și costurile interne din țara exportatoare din cauza existenței în 

țara respectivă a unor distorsiuni semnificative în înțelesul literei (b), valoarea 

normală este construită exclusiv pe baza costurilor de producție și de vânzare care 

reflectă prețuri sau valori de referință nedistorsionate, sub rezerva următoarelor 

norme. 

▌Sursele care pot fi folosite de către Comisie includ: 

– costurile de producție și de vânzare corespunzătoare dintr-o țară 

reprezentativă adecvată, cu un nivel de dezvoltare economică asemănător 

celui din țara exportatoare, cu condiția ca datele relevante ▌să fie ușor 

accesibile; în cazul în care există mai multe astfel de țări, se va acorda 

preferință, dacă este cazul, țărilor cu un nivel adecvat de protecție socială și a 

mediului; 
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– în cazul în care consideră  adecvat, prețuri, costuri sau valori de referință 

internaționale nedistorsionate; sau 

– costurile interne, dar numai în măsura în care s-a stabilit în mod cert că 

acestea nu sunt distorsionate, pe baza unor elemente de probă precise și 

adecvate, inclusiv în cadrul dispozițiilor referitoare la părțile interesate de la 

litera (c). 

Fără a aduce atingere articolului 17, evaluarea respectivă este realizată separat 

pentru fiecare exportator și producător. 

Valoarea normală construită include o sumă rezonabilă și nedistorsionată pentru 

cheltuielile administrative, costurile de vânzare și cele generale și pentru profituri. 
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(b) Distorsiunile semnificative sunt acele distorsiuni care apar atunci când prețurile sau 

costurile raportate, incluzând costul materiilor prime și al energiei, nu sunt rezultatul 

forțelor de pe piața liberă, deoarece sunt afectate de intervenția substanțială a 

statului. Atunci când se evaluează existența unor distorsiuni semnificative, se ia în 

considerare, printre altele, impactul potențial al unuia sau mai multora dintre 

următoarele elemente: 

–  deservirea pieței în cauză ▌în mare măsură de întreprinderi care se află în 

proprietatea autorităților din țara exportatoare sau care își desfășoară 

activitatea sub controlul, supravegherea în privința politicilor sau îndrumarea 

autorităților respective; 

–  prezența statului în cadrul firmelor, ceea ce face posibilă intervenția acestuia în 

procesul de stabilire a prețurilor sau a costurilor; 

–  existența unor politici sau măsuri publice discriminatorii în favoarea 

furnizorilor interni sau care influențează în alt mod forțele de pe piața liberă; 

–  lipsa, aplicarea discriminatorie sau asigurarea inadecvată a respectării 

legislației privind falimentul, întreprinderile sau proprietatea; 

–  distorsionarea costurilor salariale; 

–  accesul la finanțare acordat de instituțiile care pun în aplicare obiectivele de 

politică publică sau care, în vreun alt fel, nu acționează independent de stat. 
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(c) În cazul în care Comisia are indicii întemeiate în ceea ce privește posibila existență a 

unor distorsiuni semnificative, astfel cum sunt menționate la litera (b), într-o 

anumită țară sau într-un anumit sector din țara respectivă și, după caz, pentru 

aplicarea efectivă a prezentului regulament, Comisia întocmește, face public și 

actualizează periodic un raport care descrie circumstanțele pieței menționate la 

litera (b) în respectiva țară sau respectivul sector. Astfel de rapoarte și elementele 

de probă pe care acestea se bazează sunt incluse în dosarul oricărei examinări 

referitoare la țara sau la sectorul respectiv. Părțile interesate trebuie să beneficieze 

de posibilități numeroase de a respinge, de a completa și a comenta raportul și 

elementele de probă pe care se bazează acesta și de a recurge la acestea în cadrul 

fiecărei examinări în care se utilizează un astfel de raport sau elemente de probă. 

Atunci când evaluează existența unor distorsiuni semnificative, Comisia ia în 

considerare toate elementele de probă relevante din dosarul examinării. 

(d) La depunerea unei plângeri în conformitate cu articolul 5 sau a unei cereri de 

reexaminare în conformitate cu articolul 11, industria din Uniune poate să se bazeze 

pe elementele de probă din raportul menționat la litera (c), atunci când îndeplinește 

standardul de probă menționat la articolul 5 alineatul (9), pentru a justifica 

calcularea valorii normale ▌. 
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(e) În cazul în care Comisia consideră că există suficiente elemente de probă în temeiul 

articolului 5 alineatul (9), referitoare la distorsiuni semnificative în sensul literei (b) 

de la prezentul alineat, și decide să deschidă o examinare pe această bază, avizul 

de deschidere precizează acest fapt. Comisia colectează datele necesare pentru a 

permite construirea valorii normale în conformitate cu litera (a) de la prezentul 

alineat. 

Părțile la examinare trebuie să fie informate prompt după deschiderea acesteia cu 

privire la sursele relevante pe care Comisia intenționează să le folosească în scopul 

stabilirii valorii normale în temeiul literei (a) de la prezentul alineat și dispun de 10 

zile pentru a prezenta observații. În acest sens, părților interesate li se acordă acces 

la dosar, care trebuie să includă toate elementele de probă pe care se bazează 

autoritatea care efectuează examinarea, fără a aduce atingere articolului 19. Orice 

element de probă privind existența unor distorsiuni semnificative  poate fi luat în 

considerare numai dacă poate fi verificat în timp util în cadrul examinării, în 

conformitate cu articolul 6 alineatul (8).” 
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2. La articolul 2, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text: 

„(7) În cazul importurilor care provin din țări care, la data deschiderii examinării, nu sunt 

membre ale OMC și care sunt enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) 2015/755 al 

Parlamentului European și al Consiliului1, valoarea normală se stabilește pe baza 

prețului sau a valorii construite într-o țară reprezentativă adecvată sau pe baza 

prețului dintr-o astfel de țară terță către alte țări, inclusiv către Uniune, sau, în cazul 

în care aceste opțiuni nu sunt posibile, în orice alt mod rezonabil, inclusiv pe baza 

prețului plătit efectiv sau care urmează să fie plătit în Uniune pentru produsul similar, 

ajustat în mod corespunzător, în cazul în care este necesar, pentru ca acesta să 

includă o marjă de profit rezonabilă. 

Țara reprezentativă adecvată se alege în mod rezonabil, ținând seama de toate 

informațiile fiabile disponibile în momentul efectuării alegerii, în special de 

cooperarea cu cel puțin un producător și exportator din țara respectivă. În cazul în 

care există mai multe astfel de țări, se va acorda preferință, dacă este cazul, țărilor 

cu un nivel adecvat de protecție socială și a mediului. Se ține, de asemenea, seama 

de termene. Dacă este cazul, se alege o țară reprezentativă adecvată care face 

obiectul aceleiași examinări. 

Părțile vizate de examinare sunt informate prompt după începerea acesteia cu privire 

la țara ▌luată în considerare și au la dispoziție 10 zile pentru a-și prezenta 

observațiile.” 

                                                           
1 Regulamentul (UE) 2015/755 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 

aprilie 2015 privind regimul comun aplicabil importurilor din anumite țări terțe (JO 
L 123 19.5.2015, p. 33). 
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3. La articolul 11 alineatul (3), se adaugă următorul paragraf: 

„În cazul în care măsurile antidumping existente se bazează pe o valoare normală 

calculată în temeiul articolului 2 alineatul (7) astfel cum era în vigoare la [ziua anterioară 

datei intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], metoda stabilită la 

articolul 2 alineatele (1) - (6a) înlocuiește metoda inițială utilizată pentru determinarea 

valorii normale doar de la data la care este deschisă prima reexaminare a măsurilor 

respective efectuată în perspectiva expirării lor, după … [ziua anterioară datei intrării în 

vigoare a prezentului regulament de modificare]. În conformitate cu articolul 11 

alineatul (2), măsurile respective rămân în vigoare până la stabilirea rezultatelor 

reexaminării.” 

4. La articolul 11 alineatul (4) se adaugă următorul paragraf: 

„În cazul în care măsurile antidumping existente se bazează pe o valoare normală 

calculată în temeiul articolului 2 alineatul (7), astfel cum era în vigoare la [ziua anterioară 

datei intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare], metoda stabilită la 

articolul 2 alineatele (1) - (6a) înlocuiește metoda inițială utilizată pentru determinarea 

valorii normale doar după data la care este deschisă prima reexaminare a măsurilor 

respective efectuată în perspectiva expirării lor, după [data intrării în vigoare a prezentului 

regulament de modificare]. În conformitate cu articolul 11 alineatul (2), măsurile 

respective rămân în vigoare până la stabilirea rezultatelor reexaminării.” 
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5. La articolul 11 alineatul (9) se adaugă următorul paragraf: 

„În ceea ce privește circumstanțele relevante pentru stabilirea valorii normale în temeiul 

articolului 2, trebuie să se țină seama în mod corespunzător de toate elementele de probă 

relevante, inclusiv de rapoartele relevante privind circumstanțele existente pe piața internă 

a exportatorilor și producătorilor și de elementele de probă pe care se bazează acestea, 

care au fost incluse în dosar și cu privire la care părțile interesate au avut posibilitatea să 

prezinte observații.” 

6. Articolul 23 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 23 

Raport și informații 

(1) Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport anual cu privire la 

punerea în aplicare a prezentului regulament, acordând atenția cuvenită protecției 

informațiilor confidențiale în sensul articolului 19. Raportul include informații cu 

privire la aplicarea măsurilor provizorii și definitive, la încheierea examinărilor fără 

luare de măsuri, la examinările redeschise, la reexaminări, la distorsiuni 

semnificative și vizite de verificare, precum și la activitățile diferitelor organe 

responsabile de monitorizarea punerii în aplicare a prezentului regulament și a 

îndeplinirii obligațiilor ce decurg din acesta. 
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(2)  Parlamentul European poate să invite Comisia la o reuniune ad-hoc a comisiei sale 

competente pentru a prezenta și a explica orice aspect legat de punerea în aplicare 

a prezentului regulament. De asemenea, Parlamentul poate, printre altele, pe baza 

raportului menționat la alineatul (1) și a prezentării și explicațiilor menționate la 

prezentul alineat, să comunice Comisiei eventualele considerații și fapte relevante. 

(3)  Comisia dă publicității raportul la cel târziu șase luni de la prezentarea acestuia 

Parlamentului European și Consiliului.” 

Articolul 2 

La articolul 10 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2016/1037, se adaugă următorul paragraf: 

„Comisia oferă, de asemenea, consultări țării de origine și/sau de export în cauză cu privire la alte 

subvenții identificate în cursul examinării. În aceste situații, Comisia trimite țării de origine și/sau de 

export un rezumat al principalelor elemente referitoare la alte subvenții, în special al celor 

menționate la alineatul (2) litera (c). Dacă avizul de deschidere nu vizează subvențiile suplimentare, 

acesta se modifică și versiunea modificată se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Toate 

părțile interesate dispun de timp suplimentar și suficient să prezinte observații.” 
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Articolul 3 

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

Europene. 

Articolul 4 

Prezentul regulament se aplică în cazul tuturor deciziilor privind deschiderea procedurilor și în cazul 

tuturor procedurilor, incluzând examinările inițiale și reexaminările, care sunt deschise la data sau 

după data intrării în vigoare a prezentului regulament. 

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 

 

Declarația Comisiei privind tranziția 

 

Comisia reamintește că scopul noii metodologii este de a continua să protejeze industria din 

Uniune împotriva practicilor comerciale neloiale, în special cele care rezultă din denaturări 

semnificative ale pieței. În acest sens, Comisia se va asigura că industria din Uniune nu 

generează sarcini suplimentare la solicitarea protecției în temeiul instrumentului antidumping, 

în special în ceea ce privește potențialele cereri de reexaminare în perspectiva expirării 

măsurilor, depuse după intrarea în vigoare a noii metodologii.  

 

Declarația Comisiei cu privire la articolul 23 și interacțiunea cu Parlamentul European și 

Consiliul 

Comisia informează Parlamentul European și Consiliul atunci când intenționează să 

întocmească sau să actualizeze un raport în temeiul articolului 2 alineatul (6a) litera (c) din 

regulamentul de bază. În cazul în care Parlamentul European sau Consiliul informează Comisia 

că, în opinia lor, condițiile necesare pentru întocmirea sau actualizarea unui raport în temeiul 

articolului 2 alineatul (6a) litera (c) din regulamentul de bază sunt îndeplinite, Comisia va lua 

măsurile corespunzătoare și va informa Parlamentul European și Consiliul în legătură cu acest 

lucru. 

 

Declarația Comisiei cu privire la rapoartele prevăzute la articolul 2 alineatul (6a) litera (c) din 

regulamentul de bază 

 

Comisia va utiliza rapid posibilitatea prevăzută la articolul 2 alineatul (6a) litera (c) din 

regulamentul de bază de a întocmi rapoarte privind denaturări semnificative, astfel încât 

părțile interesate să aibă la dispoziție rapoartele respective atunci când pregătesc documente 

la care poate fi aplicat articolul 2 alineatul (6a) din regulamentul de bază. Ea va oferi părților 

interesate orientări cu privire la utilizarea acestor rapoarte. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0423 

Salvarea de vieți omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE  

Rezoluţia Parlamentului European din 14 noiembrie 2017 referitoare la salvarea de vieți 

omenești: sporirea siguranței autovehiculelor în UE (2017/2085(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere raportul Comisiei intitulat „Salvarea de vieți: Sporirea siguranței 

vehiculelor în UE – Raportare privind monitorizarea și evaluarea elementelor avansate 

de siguranță ale vehiculelor, a raportului cost-eficacitate asociat acestora și a fezabilității 

acestora în vederea revizuirii normelor privind siguranța generală a vehiculelor, 

protecția pietonilor și a altor participanți la trafic vulnerabili (COM(2016)0787) și 

documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei (SWD(2016)0431), 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 661/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 13 iulie 2009 privind cerințele de omologare de tip pentru siguranța 

generală a autovehiculelor, a remorcilor acestora, precum și a sistemelor, 

componentelor și unităților tehnice separate care le sunt destinate1, 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 78/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 14 ianuarie 2009 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce 

privește protecția pietonilor și a altor utilizatori vulnerabili ai drumurilor, de modificare 

a Directivei 2007/46/CE și de abrogare a Directivelor 2003/102/CE și 2005/66/CE2, 

– având în vedere Directiva 2014/47/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 

aprilie 2014 privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor comerciale care circulă în 

Uniune și de abrogare a Directivei 2000/30/CE3, 

– având în vedere Directiva (UE) 2015/413 a Parlamentului European și a Consiliului din 

11 martie 2015 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările 

normelor de circulație care afectează siguranța rutieră4, 

– având în vedere Directiva (UE) 2015/719 a Parlamentului European și a Consiliului din 

29 aprilie 2015 de modificare a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru 

anumite vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime 

autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul 

                                                           
1  JO L 200, 31.7.2009, p. 1. 
2  JO L 35, 4.2.2009, p. 1. 
3  JO L 127, 29.4.2014, p. 134. 
4  JO L 68, 13.3.2015, p. 9. 
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internațional1, 

– având în vedere Regulamentul (UE) 2015/758 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 29 aprilie 2015 privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea 

sistemului eCall bazat pe serviciul 112 la bordul vehiculelor și de modificare a 

Directivei 2007/46/CE2, 

– având în vedere Rezoluția sa din 9 septembrie 2015 referitoare la implementarea Cărții 

albe privind transporturile 2011: evaluarea situației actuale și calea de urmat pentru 

realizarea unei mobilități sustenabile3, 

– având în vedere Rezoluția sa din 18 mai 2017 referitoare la transportul rutier în Uniunea 

Europeană4, 

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 3 iulie 2013 referitoare la 

siguranța rutieră 2011-2020 – primii pași către o strategie în privința vătămărilor5, 

– având în vedere Rezoluția sa din 27 septembrie 2011 referitoare la siguranța rutieră în 

Europa 2011-20206, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 decembrie 2011 referitoare la „Foaia de parcurs 

pentru un spațiu european unic al transporturilor – Către un sistem de transport 

competitiv și eficient din punctul de vedere al resurselor”7, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „O strategie europeană privind 

sistemele de transport inteligente cooperative, o etapă către mobilitatea cooperativă, 

conectată și automatizată” (COM(2016)0766), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Pentru un spațiu european de 

siguranță rutieră: orientări pentru politica de siguranță rutieră 2011-2020” 

(COM(2010)0389), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „CARS 2020: Plan de acțiune pentru o 

industrie a autovehiculelor competitivă și durabilă în Europa” (COM(2012)0636), 

– având în vedere Cartea albă a Comisiei intitulată „Foaie de parcurs pentru un spațiu 

european unic al transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din 

punct de vedere al resurselor” (COM(2011)0144), 

– având în vedere raportul Comisiei intitulat „Benefit and feasibility of a range of new 

technologies and unregulated measures in the field of vehicle occupant safety and 

protection of vulnerable road users” (Avantajele și fezabilitatea unei serii de noi 

tehnologii și măsuri nereglementate în domeniul securității ocupanților vehiculelor și al 

protecției participanților la trafic vulnerabili), redactat de Transport Research 

Laboratory (Laboratorul de cercetare în domeniul transportului) și publicat la 26 martie 

2015, 

– având în vedere documentul de lucru al serviciilor Comisiei privind punerea în aplicare 

a obiectivului 6 al orientărilor Comisiei Europene pentru politica de siguranță rutieră 

                                                           
1  JO L 115, 6.5.2015, p. 1. 
2  JO L 123, 19.5.2015, p. 77. 
3  JO C 316, 22.9.2017, p. 155. 
4  Texte adoptate, P8_TA(2017)0228. 
5  JO C 75, 26.2.2016, p. 49. 
6  JO C 56 E, 26.2.2013, p. 54. 
7  JO C 168 E, 14.6.2013, p. 72. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0389&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0144&qid=1510172820955&from=EN
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2011-2020 - Prima etapă spre o strategie în privința vătămărilor” (SWD(2013)0094), 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 8 iunie 2017 privind siguranța rutieră în 

sprijinul Declarației de la Valletta, din martie 2017, 

– având în vedere pachetul „Europa în mișcare”, lansat de Comisie la 31 mai 2017, care 

include un set de opt inițiative legislative, cu un accent special pe transportul rutier, 

– având în vedere Rezoluția 70/260 a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite 

din 15 aprilie 2016 intitulată „Îmbunătățirea siguranței rutiere globale”, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru 

piața internă și protecția consumatorilor (A8-0330/2017), 

A. întrucât, în fiecare an, circa 25 500 de persoane își pierd viața și aproximativ 135 000 de 

persoane sunt rănite grav pe șoselele din Europa, astfel că este necesar ca, în consultare 

cu statele membre, să se ia măsuri mai multe și mai eficace pentru a ajunge mai aproape 

de atingerea obiectivului „zero victime”; 

B. întrucât siguranța rutieră depinde de trei factori: vehicule, infrastructuri și 

comportamentul conducătorilor auto și, prin urmare, pentru a spori siguranța rutieră, 

sunt necesare măsuri în toate cele trei domenii și ar trebui luate măsuri eficace în 

materie de siguranță activă și pasivă a vehiculelor; 

C. întrucât vechimea medie a autoturismelor, a vehiculelor utilitare ușoare și a vehiculelor 

grele de marfă în UE este în continuă creștere, în prezent fiind de peste 10 ani; întrucât 

vechimea unui vehicul are o influență directă asupra consecințelor unui accident rutier 

și a vătămărilor suferite în urma acestuia; 

D. întrucât sistemele de asistență a conducătorului auto cresc siguranța vehiculelor și, de 

asemenea, le permit persoanelor cu mobilitate redusă și persoanelor vârstnice să 

participe activ și în siguranță la traficul rutier; 

E. întrucât sistemele de conducere inteligentă reduc congestia, avertizează conducătorii 

auto în legătură cu pericolele de pe ruta lor și contribuie, în consecință, la reducerea 

riscului de producere a unui accident; 

F. întrucât trecerea la vehiculele care circulă autonom progresează rapid, iar siguranța 

rutieră este, în general, o chestiune urgentă, astfel că Comisia va trebui să prezinte o 

revizuire a Regulamentului privind siguranța generală cel târziu până în primul 

trimestru al anului 2018; întrucât, în orice caz, orice nouă întârziere ar fi inacceptabilă; 

G. întrucât, dat fiind că 38 % din totalul deceselor cauzate de accidente rutiere survin în 

zonele urbane și implică adesea participanți la trafic vulnerabili, statele membre ar 

trebui să aibă în vedere participanții la trafic vulnerabili la planificarea traficului în 

zonele urbane, îmbunătățind tratamentul acestora în ceea ce privește modurile de 

transport, cum ar fi autoturismele și autobuzele; întrucât Comisia ar trebui să prezinte o 

revizuire a regulamentului privind protecția pietonilor; 

H. întrucât există o legătură clară între siguranța rutieră și condițiile de muncă ale 

conducătorilor auto profesioniști, 

Cerințe generale  

1. subliniază că statele membre ar trebui să efectueze controale eficiente și regulate asupra 

conducătorilor auto, deoarece principalele cauze ale accidentelor, la fel ca și până acum, 

sunt viteza neadaptată și excesivă pentru condițiile de conducere în cauză, neatenția, 



 

 242 

conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor și oboseala excesivă; prin urmare:  

(a) solicită Comisiei să stabilească un procentaj al vehiculelor care să fie supuse 

controalelor în categoriile de vehicule M1 și N1; 

(b) solicită Comisiei să introducă controale mai stricte pentru implementarea corectă 

a timpului de lucru obligatoriu și a perioadelor de odihnă în cazul conducătorilor 

auto profesioniști; 

(c) solicită statelor membre să intensifice schimburile de bune practici, în special în 

ceea ce privește strategiile inteligente de aplicare, și să prevadă sancțiuni 

disuasive împotriva contravenienților; 

2. ia act de faptul că aproximativ 25 % din totalul anual al deceselor survenite în accidente 

rutiere în UE sunt cauzate de consumul de alcool; invită, prin urmare, Comisia să 

evalueze posibila valoare adăugată a armonizării la nivelul UE a concentrației de alcool 

în sânge pentru șoferii începători în primi doi ani și pentru șoferii profesioniști și salută 

politica unora dintre statele membre privind toleranța zero pentru conducerea sub 

influența alcoolului; 

3. îndeamnă Comisia, având în vedere declarația de la Valletta privind îmbunătățirea 

siguranței rutiere, publicată de către Președinția malteză la 29 martie 2017, să includă în 

noua sa strategie de siguranță rutieră pentru decada 2020-2030 noi obiective de reducere 

la jumătate a numărului de vătămări grave în trafic în UE; 

4. solicită statelor membre să îmbunătățească în mod semnificativ starea infrastructurii lor 

rutiere, prin întreținerea periodică și eficace, inclusiv prin semne de circulație și sisteme 

de semnalizare și prin modernizări adecvate pentru a putea face față volumului de trafic, 

precum și să introducă măsuri inovatoare care să asigure funcționalitatea deplină și care 

să crească gradul de interoperabilitate al sistemelor de asistență pentru șoferi, cu scopul 

de a avea așa-numitele infrastructuri inteligente; solicită Comisiei să instituie un 

mecanism care să garanteze faptul că infrastructura rutieră europeană se menține într-o 

stare adecvată;  

5. observă că modificările aduse infrastructurii (de exemplu, anumite tipuri de parapete de 

siguranță sau dispozitive pentru reducerea vitezei) pot uneori provoca sau agrava unele 

accidente, în special în cazul vehiculelor motorizate pe două roți; solicită, prin urmare, 

Comisiei să propună orice măsură de standardizare care permite remedierea 

inconvenientelor; 

6. observă că mulți conducători auto nu sunt conștienți de necesitatea formării unui coridor 

pentru accesul vehiculelor de urgență pe autostrăzi sau nu cunosc modul în care se 

formează aceste coridoare și, prin urmare, invită Comisia să stabilească standarde 

comune pentru crearea unor astfel de coridoare și să lanseze o campanie de sensibilizare 

la nivel european; 

7. constată că, în ceea ce privește pietonii și bicicliștii, aproape jumătate dintre decese sunt 

înregistrate în rândul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, precum și faptul că 

accidentele rutiere reprezintă principala cauză de deces în rândul tinerilor; invită, prin 

urmare, statele membre să le permită persoanelor mai în vârstă și tinerilor conducători 

auto să circule pe șosele în condiții de siguranță, prin realizarea de programe 

popularizate care să avertizeze cu privire la riscurile de accidente specifice fiecărei 

categorii de vârstă; 

8. observă că în 51 % din accidentele soldate cu morți care au loc în zonele urbane sunt 

implicați pietoni și cicliști și, prin urmare, încurajează orașele să includă în planurile lor 
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de mobilitate obiective privind reducerea numărului de accidente rutiere și de circulație; 

invită, de asemenea, statele membre să țină seama într-o măsură mai mare de 

participanții la trafic mai vulnerabili, prin măsuri specifice în locurile în care se 

întâmplă frecvent accidente și prin construirea și menținerea unei infrastructuri mai 

sigure pentru pietoni și pentru bicicliști sau prin extinderea și modernizarea 

infrastructurii existente, precum și printr-o mai bună semnalizare; invită, de asemenea, 

Comisia să ia măsuri suplimentare la nivelul UE, peste nivelul disponibil al schemelor 

de finanțare actuale, pentru a facilita îmbunătățirea pe scară largă a infrastructurii pentru 

biciclete, și să introducă noi tehnologii de siguranță activă și pasivă a vehiculelor, care 

să protejeze în special participanții la trafic vulnerabili; 

9. constată că, întrucât unii cicliști nu cunosc și/sau nu respectă regulile de circulație 

rutieră, apar uneori situații în care propria lor siguranță și cea a altor participanți la trafic 

este pusă în pericol; invită Comisia să reflecteze asupra unei propuneri de îmbunătățire 

a siguranței ciclismului, care să permită alinierea armonioasă a ciclismului la alte 

moduri de mobilitate urbană; 

10. încurajează sistemul de transport inteligent (STI) și operatorii de transport public să 

dezvolte în continuare tehnologii pentru vehicule, care să încurajeze conducătorii auto 

să treacă la moduri de transport mai sigure atunci când intră în zonele urbane; 

11. observă că noile mijloace de transport, cum ar fi bicicletele electrice și alte dispozitive 

de mobilitate electrice devin din ce în ce mai populare; solicită, prin urmare, Comisiei 

să examineze fără întârziere cerințele de siguranță pentru astfel de vehicule și să facă 

propuneri privind integrarea lor în condiții de siguranță în transportul rutier, ținând 

totodată seama în mod corespunzător de principiul subsidiarității; 

12. constată că dezvoltarea și implementarea sistemelor de siguranță ar trebui să garanteze 

siguranța rutieră și că, în consecință, acest lucru necesită o anumită perioadă de 

adaptare; solicită, prin urmare, Comisiei să acorde timpul necesar dezvoltării unor astfel 

de sisteme înainte de punerea în aplicare a unei legislații tehnice specifice; 

13. reamintește faptul că fraudarea odometrelor rămâne o problemă care nu a fost abordată, 

în special pe piața autoturismelor de ocazie, după cum a remarcat Comisia în studiul său 

privind funcționarea pieței autoturismelor de ocazie din perspectiva consumatorului; 

îndeamnă Comisia și statele membre să abordeze problema modificărilor frauduloase 

sau manipulării odometrelor, prin intermediul unor măsuri eficace și al legislației; 

14. constată că, cu cât sunt mai multe vehicule în trafic, cu atât probabilitatea producerii de 

accidente crește; solicită, prin urmare, statelor membre și Comisiei să promoveze 

mobilitatea colectivă și partajată, în special în zonele urbane, pentru a reduce flota de 

autovehicule aflate în trafic, precum și să ia măsuri pentru a spori numărul bicicletelor și 

al vehiculelor conduse de către șoferi profesioniști; 

15. subliniază faptul că echipamentul obligatoriu ce trebuie să existe într-un vehicul diferă 

de la un stat membru la altul și solicită, prin urmare, Comisiei să elaboreze o listă 

obligatorie la nivelul UE privind articolele care ar trebui să facă obiectul cerinței de 

dotare a vehiculelor; 

16. susține că UE și centrele sale de cercetare ar trebui să joace un rol de lider în 

dezvoltarea vehiculelor autonome, deoarece acestea vor revoluționa sectorul 

automobilelor, în special în ceea ce privește siguranța rutieră, dat fiind că se 

preconizează că acestea vor salva mii de vieți în fiecare an, contribuind totodată la 

digitalizarea pieței interne; 
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Sisteme de asistență a conducătorului auto pentru sporirea siguranței traficului rutier 

17. subliniază că circa 92 % dintre accidente sunt cauzate de eroarea umană sau de 

interacțiunea erorii umane cu vehiculul și/sau infrastructura și că, prin urmare, ar trebui 

să fie obligatorie incorporarea numai a acelor sisteme de asistență a conducătorului auto 

în cazul cărora s-a dovedit științific că îmbunătățesc semnificativ siguranța rutieră, care 

au un raport costuri-beneficii pozitiv și care au ajuns la o fază de maturitate pe piață; 

consideră, în plus, că creșterea prețurilor de achiziție nu ar trebui să fie excesivă, astfel 

încât consumatorii vizați pentru astfel de vehicule să își poată permite să le cumpere, și 

că sistemele de asistență a conducătorului auto importante pentru siguranța rutieră ar 

trebui să fie verificate în mod regulat; 

18. solicită Comisiei să testeze dispozitivele de siguranță menționate mai sus atunci când 

efectuează supravegherea pieței vehiculelor; 

19. consideră că pot fi obținute beneficii de pe urma îmbunătățirii standardelor și 

echipamentelor de siguranță numai în cazul în care actualele și viitoarele dispoziții sunt 

puse în aplicare și sunt respectate în mod efectiv; solicită, în acest sens, o intensificare a 

supravegherii la nivel european a autorităților de omologare de tip și a serviciilor 

tehnice din Uniune; solicită, în plus, o supraveghere mai bună și mai independentă a 

vehiculelor pe șoselele de pe teritoriul Uniunii după introducerea lor pe piață, pentru a 

se asigura că acestea respectă în continuare criteriile de siguranță; 

20. subliniază că, atunci când sunt identificate neconformități, consumatorii europeni ar 

trebui să poată conta pe măsuri de remediere rapide, adecvate și coordonate, inclusiv 

rechemarea în service a autovehiculelor de pe piața Uniunii, atunci când acest lucru se 

impune; consideră că operatorii economici ar trebui să fie răspunzători pentru orice 

daune cauzate proprietarilor vehiculelor afectate ca urmare a unei neconformități sau 

după o rechemare în service a autovehiculelor;  

21. invită Comisia și statele membre să îmbunătățească nivelul de siguranță al vehiculelor 

deja în uz și să sprijine evoluțiile și inovațiile care vor spori siguranța vehiculelor aflate 

deja în uz, prin stimularea și promovarea echipării ulterioare a vehiculelor cu sisteme de 

siguranță rutieră la costuri avantajoase, care să ajute conducătorii auto să reacționeze 

mai bine în situații periculoase; 

22. solicită producătorilor și operatorilor: 

(a) să se asigure că conducătorului auto i se aduce la cunoștință în mod clar starea de 

activare a fiecărui sistem de asistență; 

(b) în cazul sistemelor care pot fi oprite, să prevadă un mecanism de oprire în două 

etape, care inițial să îi permită conducătorului auto doar să oprească semnalul de 

avertizare și abia o a doua acțiune din partea acestuia care să permită dezactivarea 

propriu-zisă a sistemului; 

(c) să se asigure că, de fiecare dată când vehiculul este pornit din nou, sistemul de 

asistență este reactivat; și 

(d) să introducă o politică de stabilire a prețurilor care să încurajeze consumatorii să 

aleagă vehicule echipate cu sisteme de siguranță și de asistență a conducătorului 

auto; 

23. subliniază că mesajele de avertisment evidente ar trebui să fie suficient de distincte între 

ele, încât să fie ușor de identificat și clar de la ce sistem provine asistența și că mesajele 

de avertisment ar trebui să poată fi ușor de perceput, inclusiv de către persoanele în 
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vârstă, de către persoanele cu dizabilități, cum ar fi deficiențe de auz și/sau de vedere, și 

de către persoanele cu mobilitate redusă; solicită, prin urmare, părților în cauză să 

adopte standarde uniforme adecvate care să le permită operatorilor să adopte soluții 

specifice; 

24. salută faptul că aproape toate autoturismele testate în cadrul Programului european 

pentru evaluarea vehiculelor noi (Euro NCAP) au primit cinci stele și că majoritatea 

constructorilor de automobile au răspuns cu succes la provocarea de a îndeplini noile 

cerințe Euro NCAP; ia act însă de faptul că nu toate modelele de autoturisme vândute în 

Europa sunt testate prin Euro NCAP și că nu toate autoturismele de același tip sunt 

vândute cu aceleași specificații, fapt care poate genera o lipsă de claritate pentru 

consumatori și un nivel de încredere în autovehicul care nu corespunde performanțelor 

reale ale modelului achiziționat; reamintește, prin urmare, importanța unui standard de 

bază solid în ceea ce privește cerințele obligatorii de siguranță, care să garanteze că 

toate echipamentele de siguranță necesare sunt prezente la întregul parc de automobile 

folosite și vândute în UE; 

25. este de părere că Euro NCAP ar trebui să reflecte întotdeauna gradul efectiv de 

siguranță al unui anumit model de autoturism și încurajează acest sistem ca, în 

evaluarea siguranței vehiculelor noi, să aplice cerințe mai ambițioase decât cerințele 

minime legale și să ia în considerare cerințele legale minime actualizate, în scopul de a 

promova și mai mult dezvoltarea de vehicule care asigură standarde înalte în materie de 

siguranță rutieră și astfel încât Europa să își mențină ambițiile și să acționeze ca lider 

mondial în domeniul siguranței automobilelor; 

26. solicită Comisiei ca, împreună cu Comisia Economică pentru Europa a Organizației 

Națiunilor Unite (CEE-ONU), să adopte standarde care să asigure coerența pe plan 

internațional și, totodată, să reducă la minimum excepțiile de la obligația de instalare a 

sistemelor de asistență a conducătorului auto, cu scopul de a spori astfel la o scară cât 

mai largă siguranța traficului rutier; subliniază, în plus, că producătorii ar trebui să 

elaboreze materiale informative clare pentru a ajuta conducătorii auto să înțeleagă mai 

bine diversele sisteme de asistență a conducătorului auto și funcționalitățile acestora; 

27. solicită o abordare europeană armonizată, care să țină cont de întreaga legislație 

internațională și națională existentă și care să asigure complementaritatea acesteia; 

28. solicită Comisiei să examineze în ce proporție sunt implicate vehicule cu destinație 

specială în accidentele urbane și, dacă este cazul, să elimine excepțiile de la obligația de 

instalare a sistemelor de asistență a conducătorului auto; 

29. subliniază că instruirea conducătorilor auto ar trebui să includă formări periodice și 

suplimentare în utilizarea mecanismelor obligatorii de asistență a conducătorului auto, 

acordându-se o atenție deosebită persoanelor în vârstă și persoanelor cu mobilitate 

redusă; îndeamnă școlile de șoferi ca, pe de o parte, să integreze chestiunile legate de 

funcționarea acestor sisteme în formările pe care le oferă și, pe de altă parte, să 

condiționeze obținerea unui permis de conducere de acumularea unei experiențe 

practice profesioniste în trafic; 

30. constată că stimulentele financiare, de exemplu fiscale sau în materie de asigurări, 

pentru măsuri cum ar fi instalarea de sisteme de siguranță suplimentare de asistență a 

conducătorului auto pe autovehiculele noi și cele folosite sau includerea acestora în 

formarea conducătorilor auto, pot facilita introducerea pe piață a vehiculelor cu 

dispozitive avansate de siguranță; invită statele membre să ia în considerare 

introducerea unor astfel de mecanisme; 
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31. îndeamnă Comisia să solicite operatorilor de pe piață să se asigure că sunt folosite 

standarde și interfețe deschise care vor îmbunătăți în continuare interoperabilitatea, 

astfel încât să se poată realiza teste independente prin accesarea datelor relevante despre 

vehicul și sistem, inclusiv actualizările acestora, și că aceste teste pot fi realizate de 

către orice profesionist calificat, cu respectarea datelor care fac obiectul drepturilor de 

proprietate și a proprietății intelectuale; 

32. subliniază că ar trebui să se garanteze un nivel ridicat de protecție și păstrare a datelor, 

în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind 

protecția datelor) și cu dreptul la protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, 

dar și securitatea sistemelor informatice, astfel încât să fie excluse noi riscuri de 

accidente ca urmare a manipulării la distanță a sistemelor de la bordul vehiculelor sau 

din cauza conflictelor legate de compatibilitatea sistemelor; recomandă analizarea 

principiului dreptului de proprietate asupra datelor; 

33. subliniază că este important să se folosească informații spațio-temporale fiabile 

furnizate de sistemele de poziționare prin satelit și să se folosească sistemul 

EGNOS/GNSS pentru siguranța rutieră activă; cere să se depună mai multe eforturi 

pentru a atinge un nivel de precizie a sistemului de siguranță rutieră activă 

EGNOS/GNSS de mai puțin de un metru, pentru a trece de la capacitatea sistemului de 

a reduce viteza vehiculului la capacitatea sa de a interveni în mod automat și de a devia 

traiectoria vehiculului; solicită promovarea unei siguranțe rutiere crescute prin 

integrarea datelor EGNOS/GNSS în sistemele de control de la bord; 

Măsuri de siguranță pentru prevenirea accidentelor  

34. salută faptul că, începând cu noiembrie 2015, frânarea de urgență este deja obligatorie 

pentru toate camioanele și autobuzele noi din UE, însă invită Comisia să impună 

obligația de a instala dispozitive automate de frânare de urgență care să detecteze 

pietonii, bicicliștii, vehiculele motorizate ușoare cu două roți și motocicliștii, în 

autoturisme, în vehiculele utilitare ușoare, în autobuze, în autocare și, în special, în 

vehiculele grele de marfă, întrucât aceste dispozitive au un potențial important de 

prevenire a accidentelor rutiere datorită sistemului puternic de frânare autonomă și, 

deci, grație distanței mai scurtă de oprire; 

35. solicită ca proiectarea părții din față a vehiculelor grele de marfă fie mai sigură, astfel 

încât șoferul să poată vedea mai bine pietonii și cicliștii și solicită, totodată, bariere 

pentru evitarea coliziunilor și atenuarea consecințelor coliziunilor; 

36. solicită instalarea obligatorie a unor sisteme inteligente dezactivabile de asistență 

privind limitele de viteză, care să indice limitele de viteză, indicatoarele de stop și 

semafoarele și să intervină pentru a ajuta conducătorii auto să se mențină în limitele de 

viteză; solicită statelor membre să se asigure că semnalizarea șoselelor este într-o stare 

impecabilă, cu marcaje rutiere clar lizibile; subliniază faptul că, pentru buna funcționare 

a sistemelor de asistență inteligente, este necesar să se actualizeze hărțile rutiere online 

cu limitele de viteză actuale; 

37. subliniază că, în vederea îmbunătățirii siguranței rutiere, încetinirea vehiculelor altor 

participanți la trafic ar trebui să fie indicată mai bine, prin semnale luminoase montate 

pe vehicul, și așteaptă utilizarea obligatorie a unui semnal luminos în caz de frânare de 

urgență, sub forma unei lămpi de stop cu semnal intermitent sau a luminilor intermitente 

de avarie; 

38. subliniază că, dată fiind relevanța sa pentru siguranța rutieră, ar trebui să se prevadă 

obligativitatea unui sistem dezactivabil de asistență la păstrarea liniilor de separare a 
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benzilor de circulație, care nu doar să avertizeze, ci și să intervină în mod adecvat, fără 

însă a împiedica intervenția directă a conducătorului auto; constată că, pentru utilizarea 

acestui sistem de avertizare, este necesar ca marcajele rutiere să fie păstrate într-o stare 

care să permită recunoașterea clară a acestora; 

39. subliniază faptul că creșterea vizibilității directe pentru șoferii de vehicule grele de 

transport de marfă, de autobuze și de autocare și reducerea sau eliminarea unghiurilor 

moarte sunt elemente vitale pentru sporirea siguranței acestor vehicule în traficul rutier; 

solicită Comisiei, prin urmare, să introducă standarde ambițioase și diferențiate privind 

vizibilitatea directă și să prevadă obligativitatea instalării în față, în spate și în lateral de 

camere, senzori și sisteme de asistență la viraj, garantând totodată că aceste măsuri sunt 

în concordanță cu Directiva (UE) 2015/719 și nu duc la o prelungire a termenelor de 

punere în aplicare stabilite în aceasta; 

40. subliniază necesitatea de a prevedea condiții prealabile pentru instalarea de etiloteste 

antidemaraj și de sisteme care să depisteze neatenția și starea de somnolență a 

conducătorului auto și solicită utilizarea de etiloteste antidemaraj pentru conducătorii 

auto profesioniști și pentru conducătorii auto care au provocat un accident rutier sub 

influența alcoolului și care au fost condamnați pentru o infracțiune de conducere sub 

influența alcoolului, ca o măsură de reabilitare; 

41. observă că în 15 % din accidentele rutiere mortale sunt implicate camioane și că circa 1 

000 de utilizatori vulnerabili ai șoselelor își pierd în fiecare an viața în accidente în care 

sunt implicate camioane; solicită, prin urmare, Comisiei să accelereze introducerea 

obligatorie a unor standarde ambițioase și diferențiate pentru camioane referitoare la 

vizibilitatea directă, a unor sisteme inteligente de asistență pentru controlul vitezei și a 

unor sisteme automate de frânare de urgență care să poată detecta pietonii și cicliștii; 

Măsuri de siguranță pentru reducerea consecințelor accidentelor 

42. observă că presiunea pneurilor are implicații semnificative asupra siguranței rutiere și a 

consumului de combustibil, precum și a emisiilor; invită, prin urmare, Comisia să 

impună obligația de a instala sisteme de monitorizare directă a presiunii din pneuri; 

solicită Comisiei să transpună în legislația UE amendamentele privind sistemele de 

măsurare a presiunii în pneuri, care vizează buna funcționare a acestor sisteme în 

condiții de trafic real, convenite la CEE-ONU; 

43. consideră că este necesar să se prevadă obligativitatea instalării de sisteme inteligente 

de avertizare pentru centura de siguranță la toate locurile din față în cazul tuturor 

vehiculelor și pentru locurile din spate pentru vehiculele M1 și N1; 

44. consideră că este important să se prevadă obligativitatea instalării unor sisteme de 

reglare automată a centurilor de siguranță, pentru a evita vătămarea la nivelul gâtului; 

45. solicită Comisiei să extindă obligativitatea instalării sistemului eCall și la motociclete, 

vehiculele utilitare grele, autobuze și autocare și, de asemenea, să asigure 

disponibilitatea sistemului pentru post-echipare, pentru a garanta că acesta poate acoperi 

numărul maxim posibil de vehicule aflate în circulație, începând din 2019; 

46. solicită realizarea unor statistici exacte și fiabile la nivelul UE privind accidentele, 

inclusiv statistici privind cauzele accidentelor, date privind expunerea la riscuri, o listă a 

vătămărilor suferite și a victimelor accidentelor, și remarcă faptul că un înregistrator de 

date privind evenimentele poate fi deosebit de util, însă datele trebuie să rămână 

anonime și analizarea lor trebuie să se facă exclusiv în scopul cercetării legate de 

accidente; 
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47. solicită colectarea de date în întreaga UE privind pasagerii vehiculelor uciși sau răniți 

din alte cauze decât coliziunile; constată că nu există date disponibile privind numărul 

persoanelor care au suferit insolații în vehicule; 

48. solicită adoptarea unor norme mai bune în materie de siguranță împotriva incendiilor 

pentru autobuzele și autocarele propulsate cu diferite tipuri de energie, inclusiv pentru 

autobuzele cu motor pe bază de GNC, pentru a maximiza siguranța pasagerilor; 

49. observă că regândirea protecției anti-încastrare de la camioane ar putea reduce cu 20 % 

pierderile de vieți omenești cauzate de coliziunile dintre autoturisme și camioane; invită 

Comisia să instituie obligativitatea instalării în partea din față a camioanelor a unor 

dispozitive ameliorate de protecție anti-încastrare pentru toate camioanele noi; 

50. solicită efectuarea de teste obligatorii la coliziuni frontale, laterale și din spate pentru: 

(a) autoturismele de teren (SUV) cu scaune poziționate mai înalt și cu o greutate 

maximă mai mare de 2 500 kg, și 

(b) vehiculele cu propulsie electrică și alte tehnologii noi de propulsie ; 

51. solicită Comisiei să actualizeze și cerințele de testare pentru sistemele de siguranță 

pasivă ale autovehiculelor, astfel încât să includă protecția tuturor participanților la 

trafic vulnerabili în cazurile de impact frontal și din spate, inclusiv a pietonilor și a 

cicliștilor; 

52. solicită Comisiei să se asigure că piața va avea, în mod realist, timp suficient pentru a se 

adapta la aceste măsuri; 

53. subliniază faptul că Directiva (UE) 2015/719 privind greutatea și dimensiunile 

vehiculelor grele de transport marfă are un potențial important de îmbunătățire a 

siguranței camioanelor, invită Comisia să accelereze lucrările la prezenta directivă și să 

își prezinte evaluarea fără întârziere; 

o 

o     o 

54. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0438 

Statul de drept în Malta  

Rezoluţia Parlamentului European din 15 noiembrie 2017 referitoare la statul de drept 

în Malta (2017/2935(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere articolele 2, 4, 5, 6, 9 și 10 din Tratatul privind Uniunea Europeană 

(TUE), 

– având în vedere articolul 20 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE), 

– având în vedere articolele 6, 7, 8, 10, 11, 12 și 47 din Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene, 

– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO) și jurisprudența 

aferentă a Curții Europene a Drepturilor Omului, 

– având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2014 referitoare la cetățenia UE de 

vânzare1, 

– având în vedere Declarația universală a drepturilor omului și numeroasele tratate ale 

ONU privind drepturile omului, care sunt obligatorii pentru toate statele membre, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2014 intitulată „Un nou cadru al 

UE pentru consolidarea statului de drept” (COM(2014)0158), 

– având în vedere dezbaterea în ședința plenară din 24 octombrie 2017 cu privire la 

libertatea mass-mediei în Malta, 

– având în vedere dezvăluirile din „Panama Papers” și „dosarele Malta” făcute de 

Consorțiul Internațional al Jurnaliștilor de Investigație și de Rețeaua Europeană de 

Jurnalism de Investigație;  

– având în vedere Rezoluția sa din 25 octombrie 2016 conținând recomandări adresate 

Comisiei referitoare la crearea unui mecanism al UE pentru democrație, statul de drept 

și drepturile fundamentale2, 

– având în vedere rezoluția sa din 24 octombrie 2017 referitoare la măsurile legitime de 

protecție a avertizorilor care acționează în interesul public atunci când divulgă 

                                                           
1  JO C 482, 23.12.2016, p. 117. 
2  Texte adoptate, P8_TA(2016)0409. 
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informații confidențiale ale întreprinderilor și ale organismelor publice1, 

– având în vedere raportul și recomandările Comisiei de anchetă pentru examinarea 

pretinsei încălcări a normelor de drept sau a administrării defectuoase în aplicarea 

dreptului Uniunii în legătură cu spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea 

fiscală (Comisia PANA) și anexa la raportul privind misiunea comisiei în Malta, 

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Uniunea Europeană este întemeiată pe valorile respectului pentru demnitatea 

umană, libertate, democrație, egalitate, statul de drept și pe respectul pentru drepturile 

omului și întrucât aceste valori sunt universale și comune pentru statele membre; 

B. întrucât Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene face parte din dreptul 

primar al UE; întrucât libertatea de exprimare și libertatea și pluralismul mass-mediei 

sunt consacrate în articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale și articolul 10 din 

Convenția europeană a drepturilor omului (CEDO); întrucât, în conformitate cu articolul 

2, articolul 3 alineatul (1) și articolul 7 din TUE, Uniunea are posibilitatea de a acționa 

pentru a-și proteja valorile comune pe care se întemeiază; întrucât mecanismul statului 

de drept ar trebui aplicat cu o forță egală tuturor statelor membre; 

C. întrucât UE este un sistem constituțional care funcționează pe baza prezumției de 

încredere reciprocă, și anume a faptului că statele membre vor acționa în conformitate 

cu democrația, statul de drept și drepturile fundamentale;  

D. întrucât independența justiției este consacrată la articolul 47 din Carta drepturilor 

fundamentale și la articolul 6 din CEDO și reprezintă o cerință esențială a principiului 

democratic al separării puterilor; 

E. întrucât Daphne Caruana Galizia, jurnalist și blogger maltez în domeniul investigațiilor 

anticorupție, a fost asasinată într-un atac cu mașină capcană la 16 octombrie 2017;  

F. întrucât acest asasinat a condus la demonstrații de stradă și proteste ale societății civile 

în Malta, cerând justiție, responsabilitate și respectarea statului de drept; 

G. întrucât Raportul de țară pe 2016 privind Malta al Instrumentului de monitorizare al 

pluralismului mass-mediei a identificat un nivel mediu (aproape ridicat) de risc în ceea 

ce privește pluralitatea pe piață și independența politică și a identificat factori de 

agravare a riscului legați de lipsa datelor privind piața mass-media, lipsa protecției și a 

autoreglementării jurnaliștilor și a autonomiei editoriale, deținerea directă de către 

grupuri politice a unor mijloace de comunicare în masă și lipsa politicii privind 

competența mediatică2; 

H. întrucât clasamentul mondial pe 2017 al libertății presei (publicat de organizația 

Reporteri fără frontiere) identifică legile din Malta privind defăimarea, care prevăd 

amenzi sau pedepse cu închisoarea și sunt utilizate frecvent, în special de către 

politicieni împotriva jurnaliștilor, ca unul dintre factorii-cheie care limitează libertatea 

de exprimare în Malta3;  

I. întrucât Parlamentul Maltei dezbate, în prezent, un proiect de lege propus de Guvernul 

                                                           
1  Texte adoptate, P8_TA(2017)0402. 
2  Nenadic, Iva, 2016 „Instrumentul de monitorizare al pluralismului mass-mediei pe 2016 

- Monitorizarea riscurilor pentru pluralismul mass-media în UE și în afara UE. Raport 
de țară: Malta” Centrul pentru pluralism și libertate în mass-media. Poate fi descărcat la 
adresa http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/malta/ 

3  A se vedea https://rsf.org/en/malta. 

http://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2016-results/malta/
https://rsf.org/en/malta
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Maltei care elimină infracțiunea de calomnie și introduce o interdicție ad hoc asupra 

recurgerii la orice tip de măsuri sau mandate preventive în acțiunile legate de calomnie 

sau de defăimare în toate legile1; 

J. întrucât Daphne Caruana Galizia s-a confruntat cu numeroase acuzații de calomnie 

aduse de reprezentanți politici din întregul spectru politic maltez;  

K. întrucât, în acest an conturile bancare ale dnei Caruana Galizia au fost înghețate print-un 

ordin judecătoresc de dispunere a unor măsuri preventive într-un caz de calomnie 

deschis de un ministru, înainte de pronunțarea sentinței în cauza respectivă; 

L. întrucât organe mass-media din Malta au raportat presiuni puternice din partea Pilatus 

Bank, care se află în centrul unor acuzații de spălare de bani, pentru a retrage sau a 

elimina știrile referitoare la respectiva bancă; întrucât Pilatus Bank a inițiat o acțiune în 

justiție în SUA împotriva mass-mediei malteze pentru afectarea reputației sale; întrucât 

scurgerea unui raport de conformitate al Unității de analiză a informațiilor financiare 

(FIAU) arată că clienții Pilatus Bank sunt, în principal, persoane expuse politic din 

Azerbaidjan, dar că banca nu a aplicat precauția sporită privind acești clienți, astfel cum 

se prevede în Directiva privind combaterea spălării banilor (DCSB); întrucât un 

parlamentar al puterii a solicitat o investigație în legătură cu denunțătorul FIAU; 

M. întrucât, înainte de asasinarea Galiziei Daphne Caruana, un denunțător aflat în centrul 

acuzațiilor de corupție și spălare de bani legate de persoanele expuse politic în Malta a 

fugit din țară;  

N. întrucât guvernul maltez a pus în aplicare Legea din 2013 privind protecția 

avertizorilor2, fiind unul dintre puținele state membre ale UE care au consacrat prin lege 

măsuri specifice pentru protecția denunțătorilor; 

O. întrucât, în conformitate cu legislația și constituția Maltei, șeful poliției este numit de 

către primul-ministru, procurorul-general este numit de președinte cu avizul prim-

ministrului și magistrații sunt numiți, începând cu anul 2017, după ce o comisie a 

examinează nominalizările înainte de numire3; întrucât independența autorităților de 

asigurare a respectării legii și a justiției în Malta poate fi compromisă prin faptul că 

guvernul are competența de a numi șeful poliției, șeful FIAU și procurorul-general; 

P. întrucât diferite rapoarte de presă au subliniat faptul că un mare număr de locuri de 

muncă în întreprinderile publice malteze au fost create cu câteva săptămâni înainte de 

alegerile din iunie 2017, ridicând suspiciuni privind motivele electorale ale acestui fapt;  

Q. întrucât Malta a refuzat să participe la instituirea Parchetului European (EPPO), un 

organism independent al Uniunii, având competența de a cerceta și de a urmări penal 

cazurile de fraudă la nivelul UE și alte infracțiuni care afectează interesele financiare ale 

Uniunii; 

R. întrucât dezvăluirile „Panama Papers” din aprilie 2016 au arătat că un număr total de 

714 societăți legate de Malta sunt enumerate în baza de date „Panama Papers” a 

                                                           
1  Guvernul Maltei, o lege intitulată „UN ACT care prevede actualizarea reglementărilor 

privind mass-media și defăimarea și chestiunile indirecte sau auxiliare legate de 
acestea”, articolul 26 alineatul (6). A se vedea 
http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=1. 

2  A se vedea 
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=25151&l=1. 

3  Legea nr. XLIV din 2016, articolul 5 alineatul (96A) 
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27835&l=1 

http://justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=28292&l=1
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=25151&l=1
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=27835&l=1
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Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație; întrucât aceste documente 

includeau dezvăluiri cu privire la un ministru actual, un fost ministru din administrația 

precedentă și alți demnitari;  

S. întrucât Parlamentul European a organizat o misiune în Malta în februarie 2017, în 

cadrul anchetei sale în scandalul „Panama Papers”; întrucât această delegație a 

concluzionat în raportul de misiune că există motive de a considera că forțele de poliție 

malteze nu dispun de mijloacele necesare pentru a-și îndeplini sarcinile în mod optim, 

sugerând un posibil caz de administrare defectuoasă; întrucât această delegație a luat act 

de faptul că numărul condamnărilor și confiscărilor legate de spălarea banilor în Malta 

pare deosebit de scăzut în raport cu numărul mediu de sesizări trimise de FIAU poliției; 

întrucât un oficial al guvernului și un fost ministru au refuzat cererea de a se întâlni cu 

Comisia PANA în timpul acestei misiuni; 

T. întrucât, în mai 2017, au fost publicate două rapoarte confidențiale din 2016 ale FIAU 

din Malta, potrivit cărora există motive întemeiate de suspiciune de spălare a banilor 

legate de un funcționar guvernamental; întrucât un al treilea raport, publicat în același 

timp, detaliază ancheta realizată la fața locului, la sediul Pilatus Bank, de către FIAU, în 

urma căreia s-ar fi constatat încălcarea de către bancă a legislației malteze privind 

combaterea spălării banilor; întrucât procesul de acordare a licenței băncii Pilatus Bank 

a durat mai puțin decât timpul mediu necesar pentru a asigura conformitatea cu 

standardele prevăzute de Directiva privind cerințele de capital; 

U. întrucât șeful FIAU și comisarul de poliție, poziții ocupate direct de către guvern, au 

demisionat la scurt timp după finalizarea acestor rapoarte; întrucât poliția nu a inițiat 

nicio anchetă cu privire la aceste acuzații grave de spălare a banilor aduse la adresa unor 

persoane expuse politic, printre care un membru al guvernului; întrucât magistrații au 

fost numiți în cazurile menționate mai sus; întrucât doi membri ai personalului FIAU au 

fost concediați în urma dezvăluirii în presă a rapoartelor FIAU;  

V. întrucât Comisia Europeană a fost informată cu privire la aceste acuzații cel târziu în 

iunie 2017, solicitându-i-se să realizeze cercetări suplimentare cu privire la Malta și la 

respectarea și punerea în aplicare adecvată de către aceasta a celei de a treia Directive 

privind combaterea spălării banilor și a Directivei privind cerințele de capital;  

W. întrucât cetățenia UE constituie una dintre cele mai mari realizări ale UE și întrucât, 

conform tratatelor, chestiunile referitoare la reședință și la cetățenie intră exclusiv în 

competența statelor membre; întrucât UE are competența de a monitoriza practicile 

anticorupție ale statelor membre; 

X. întrucât, potrivit jurisprudenței consacrate a Curții de Justiție a Uniunii Europene, este 

la latitudinea fiecărui stat membru să stabilească, luând în considerare în mod adecvat 

dreptul Uniunii, condițiile pentru dobândirea și pierderea cetățeniei sale; întrucât, de la 

intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, acordarea cetățeniei unui stat membru 

înseamnă, de asemenea, acordarea cetățeniei UE, care este însoțită de drepturi 

suplimentare solide, ceea ce înseamnă că deciziile de naturalizare pronunțate de un stat 

membru au consecințe asupra celorlalte state membri și asupra UE; 

Y. întrucât guvernul maltez a creat în 2014 un Program pentru investitorii individuali, prin 

cetățenia malteză și a UE este vândută resortisanților țărilor terțe la prețul de 

650 000 EUR; întrucât lista persoanelor care au primit cetățenia pe această cale rămâne 

neclară deoarece, pe lista cu cetățenii naturalizați publicată, nu se indică modalitatea de 

obținere a cetățeniei; întrucât un raport al FIAU din 2016 care a fost dezvăluit a generat 

preocupări cu privire la posibila corupție în administrarea acestui program; 
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Z. întrucât guvernul a însărcinat cu gestionarea acestui Program pentru investitorii 

individuali compania Nexia BT, un intermediar care, potrivit Panama Papers, a inițiat 

fiducii și societăți offshore pentru persoane expuse politic din Malta, printre care un 

membru al guvernului; întrucât, potrivit Panama Papers, Nexia BT nu a respectat 

obligația de diligență în ceea ce privește furnizarea tuturor informațiilor necesare pentru 

identificarea beneficiarului real; 

AA. întrucât raportul „De la suspiciune la acțiune - creșterea impactului operațional al 

informațiilor financiare” (From suspicion to action - converting financial intelligence 

into greater operational impact) elaborat de Grupul de informații financiare al Europol 

subliniază faptul că anumite părți, printre care organizații criminale, au abuzat de 

anumite aspecte legate de industriile din Malta bazate pe internet pentru a spăla 

produsele infracțiunii; întrucât acest lucru nu are trebui interpretat ca fiind un fenomen 

întâlnit în industrie în ansamblul său, 

1. condamnă cu fermitate asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia și invită guvernul 

maltez să aloce toate resursele necesare pentru a aduce autorii acestei crime în fața 

justiției;  

2. solicită o anchetă internațională independentă privind asasinarea jurnalistei Daphne 

Caruana Galizia; recunoaște demersurile autorităților malteze, care au invitat 

organismele internaționale de aplicare a legii, inclusiv Biroul Federal de Investigații al 

SUA, și specialiști criminaliști din Țările de Jos să participe la această anchetă; solicită 

implicarea deplină a Europol în cadrul anchetei pe întreaga perioadă de desfășurare a 

acesteia; 

3. ia act de faptul că protecția jurnaliștilor de investigație și a denunțătorilor este în 

interesul vital al societății; invită autoritățile malteze și toate statele membre ale UE să 

asigure protejarea siguranței personale și a mijloacelor de trai ale jurnaliștilor și 

denunțătorilor;  

4. solicită Conferinței președinților să instituie „Premiul european Daphne Caruana Galizia 

pentru jurnalismul de investigație”, care să se acorde anual pentru activități remarcabile 

în domeniul jurnalismului de investigație în Europa; 

5. regretă faptul că situația din Malta din ultimii ani a condus la îngrijorări serioase cu 

privire la statul de drept, democrație și drepturile fundamentale, inclusiv libertatea 

presei și independența poliției și a sistemului judiciar;  

6. invită Comisia să inițieze un dialog cu guvernul maltez cu privire la funcționarea 

statului de drept în Malta și să asigure respectarea valorilor europene; invită Comisia să 

mențină Parlamentul pe deplin informat cu privire la evaluările sale; reiterează 

necesitatea unui proces regulat de monitorizare și de dialog cu participarea tuturor 

statelor membre, în scopul protejării valorilor fundamentale ale UE, și anume 

democrația, drepturile fundamentale și statul de drept, proces care să implice Consiliul, 

Comisia și Parlamentul, astfel cum s-a propus în Rezoluția Parlamentului din 25 

octombrie 2016 conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui 

mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale (Pactul 

UE pentru DSF); 

7. regretă faptul că mai multe acuzații grave de corupție și de încălcare a obligațiilor 

privind combaterea spălării banilor și supravegherea bancară nu au fost investigate de 

poliție în Malta, ceea ce reprezintă o amenințare la adresa statului de drept în acest stat 

membru; recunoaște că există mai multe anchete judiciare în curs cu privire la unele 

dintre aceste acuzații; regretă în special faptul că, în Malta, nu a existat până în prezent 
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nicio anchetă de poliție cu privire la dezvăluirile Panama Papers și privind persoanele 

expuse politic din rapoartele FIAU făcute publice și ia act de faptul că unele dintre 

persoanele al căror nume apare în rapoartele FIAU rămân în continuare în guvern; invită 

comisarul de poliție din Malta să deschidă o astfel de anchetă; 

8. ia act de observațiile președintelui Curții Supreme din Malta în ceea ce privește statul de 

drept și susține afirmația acestuia potrivit căreia, fără aplicarea corespunzătoare a legii, 

statul de drept nu poate fi garantat în Malta1; 

9. își exprimă îngrijorarea cu privire la raportul elaborat de Comisia PANA în urma vizitei 

sale în Malta, în care se afirmă că instituțiile publice responsabile cu asigurarea 

conformității și cu chestiunile referitoare la fraudă și la infracțiunile financiare sunt 

extrem de politizate; 

10. solicită Comisiei să verifice dacă Malta respectă cea de a treia DCSB și Directiva 

privind cerințele de capital; ia act de faptul că Malta este unul dintre statele membre 

împotriva cărora Comisia a inițiat acțiuni de constatare a neîndeplinirii obligațiilor 

pentru netranspunerea celei de a patra DCSB până la termenul-limită de 26 iunie 2017; 

recunoaște că această transpunere este în curs; 

11. invită autoritățile malteze să participe la activitatea desfășurată de EPPO, pentru a 

coopera cu celelalte state membre participante în vederea combaterii fraudei la nivelul 

UE și a celorlalte infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii; 

12. invită autoritățile de supraveghere și autoritățile judiciare malteze să ancheteze procesul 

de acordare a licenței băncii Pilatus Bank, în special în ceea ce privește îndeplinirea 

condițiilor de onorabilitate și de capacitate profesională impuse organismelor de 

conducere ale instituțiilor financiare, astfel cum se menționează în Directiva privind 

cerințele de capital, și să verifice conformitatea Nexia BT cu DCSB;  

13. reiterează preocuparea exprimată în mod frecvent de deputații din Parlamentul 

European cu privire la cetățenia acordată prin programe de investiții în general, inclusiv 

în Malta și în alte state membre ale UE; invită Malta să indice în mod clar persoanele 

care au cumpărat un pașaport maltez și toate drepturile care decurg din acesta și să 

precizeze garanțiile instituite pentru a se asigura că toți acești noi cetățeni au petrecut cu 

adevărat un an în Malta înainte de achiziționarea pașaportului; invită Comisia să 

monitorizeze acest tip de programe de cetățenie din statele membre, deoarece acestea 

din urmă trebuie să țină seama în mod corespunzător de dreptul Uniunii atunci când își 

exercită competențele în domeniul cetățeniei; 

14. invită Malta și toate celelalte state membre să garanteze că se acordă prioritate luptei 

împotriva evaziunii fiscale și că acestei cauze îi sunt alocate toate resursele necesare; 

15. regretă decizia Comisiei de a nu publica Raportul UE privind combaterea corupției în 

2017; 

16. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei, precum și 

Președintelui Republicii Poloniei.  

 

                                                           
1  http://www.independent.com.mt/articles/2017-10-02/local-news/Chief-Justice-boldly-speaks-

out-about-rule-of-law-need-for-proper-law-enforcement-6736179695 

http://www.independent.com.mt/articles/2017-10-02/local-news/Chief-Justice-boldly-speaks-out-about-rule-of-law-need-for-proper-law-enforcement-6736179695
http://www.independent.com.mt/articles/2017-10-02/local-news/Chief-Justice-boldly-speaks-out-about-rule-of-law-need-for-proper-law-enforcement-6736179695
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0439 

Negocierile multilaterale în vederea celei de-a 11-a ediții a Conferinței 

ministeriale a OMC  

Rezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2017 referitoare la negocierile 

multilaterale în vederea celei de a 11-a Conferințe ministeriale a OMC de la Buenos 

Aires, 10-13 decembrie 2017 (2017/2861(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Declarația ministerială de la Doha a Organizației Mondiale a 

Comerțului (OMC) din 14 noiembrie 20011,  

– având în vedere Declarația ministerială de la Hong Kong a OMC din 18 decembrie 

20052, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare privind Agenda de dezvoltare de la Doha 

(ADD), în special cea din 9 octombrie 20083, cea din 16 decembrie 20094, cea din 14 

septembrie 20115, cea din 21 noiembrie 20136 și cea din 26 noiembrie 20157,  

– având în vedere rezultatele celei de a 9-a Conferințe ministeriale, organizate în luna 

decembrie 2013, în Bali și în special acordul privind facilitarea comerțului8,  

– având în vedere rezultatele celei de a 10-a Conferințe ministeriale, organizate în luna 

decembrie 2015, în Nairobi și Declarația ministerială adoptată la 19 decembrie 20159,  

– având în vedere Documentul final adoptat prin consens la 14 iunie 2016 în contextul 

                                                           
1  Declarația ministerială de la Doha WT/MIN(01)/DEC/1 din 14 noiembrie 2001 

  https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm 
2  Declarația ministerială de la Hong Kong WT/MIN(05)/DEC din 18 decembrie 2005 

  https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm 
3  JO C 9 E, 15.1.2010, p. 31. 
4  JO C 286 E, 22.10.2010, p. 1. 
5  JO C 51 E, 22.2.2013, p. 84. 
6  JO C 436, 24.11.2016, p. 6. 
7  JO C 366, 27.10.2017, p. 140. 
8  Declarația ministerială de la Bali WT/MIN(13)/DEC din 7 decembrie 2013 

  https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balideclaration_e.htm 
9  Declarația ministerială de la Nairobi WT/MIN(15)/DEC din 19 decembrie 2015 

  https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm 

https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min05_e/final_text_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc9_e/balideclaration_e.htm
https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/mc10_e/nairobipackage_e.htm
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sesiunii anuale a Conferinței Parlamentare privind OMC de la Geneva1,  

– având în vedere obiectivele ONU de dezvoltare durabilă2,  

– având în vedere cea de-a șasea examinare globală a sistemului de ajutor pentru comerț, 

care a avut loc la Geneva, între 11 și 13 iulie 20173,  

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât OMC a jucat, de la înființarea sa, un rol central în consolidarea 

multilateralismului, promovarea unei ordini economice mondiale incluzive și 

favorizarea unui sistem comercial multilateral deschis, nediscriminatoriu și bazat pe 

norme; întrucât Runda de la Doha a fost lansată în 2001 având ca obiective crearea de 

noi oportunități comerciale, consolidarea normelor comerciale multilaterale și 

soluționarea dezechilibrelor actuale ale sistemului comercial, punând în centrul 

negocierilor nevoile și interesele țărilor în curs de dezvoltare și în special ale țărilor cel 

mai puțin dezvoltate; 

B. întrucât UE a susținut în mod consecvent o abordare multilaterală solidă a comerțului, 

bazată pe norme, dar a recunoscut totodată faptul că abordările complementare, cum ar 

fi acordurile bilaterale, regionale și multilaterale pot, de asemenea, contribui la 

deschiderea comerțului și dezvoltarea economică, în special prin deblocarea liberalizării 

și îmbunătățirea normelor și a disciplinei în domeniile de politică abordate mai puțin 

atent de OMC și pot sprijini sistemul multilateral, cu condiția ca respectivele acorduri să 

fie compatibile cu normele OMC, să se bazeze pe norme comune și să creeze condițiile 

pentru o posibilă abordare multilaterală în viitor; 

C. întrucât rezultatele celei de a 9-a Conferințe ministeriale din 2013 au fost de o 

importanță sistemică și, în special, încheierea unui acord privind facilitarea comerțului, 

cel mai important acord comercial multilateral încheiat de la instituirea OMC în 1995;  

D. întrucât anumiți membri ai OMC încearcă să submineze modelul actual de soluționare a 

litigiilor comerciale internaționale; întrucât Organul de apel al OMC se apropie de 

numărul minim de judecători care îi este necesar pentru a funcționa; întrucât, recent, 

SUA au respins propunerile din partea UE și a anumitor țări din America Latină de a 

porni un proces de selecție pentru a ocupa numărul tot mai mare de posturi vacante; 

întrucât acest blocaj, care a lăsat deja două din cele șapte locuri ale Organului de apel 

vacante, ar putea duce la prăbușirea unui sistem care este esențial pentru gestionarea 

conflictelor dintre cei mai puternici parteneri comerciali ai lumii; 

E. întrucât rezultatele obținute la cea de-a 10-a Conferință ministerială din 2015 au fost, de 

asemenea, de o importanță majoră, cu o serie de șase decizii ministeriale cu privire la 

agricultură, bumbac și aspecte legate de țările cel mai puțin dezvoltate, inclusiv un 

angajament de a elimina subvențiile la export pentru exporturile agricole, probabil cel 

mai important rezultat privind agricultura înregistrat vreodată în cadrul OMC; 

F. întrucât discuțiile recente privind modul în care se pot înregistra progrese în ceea ce 

privește Agenda de dezvoltare de la Doha (ADD) au arătat în mod clar că există puncte 

de vedere diferite între membrii OMC în ceea ce privește modul în care să continue 

negocierile, fapt care demonstrează că o revizuire a nivelului de ambiție este necesară 

pentru a ajunge în mod realist la rezultate în toate domeniile de negociere, iar această 

revizuire trebuie să ia pe deplin în considerare realitatea climatului comercial actual; 

                                                           
1  http://www.ipu.org/splz-e/trade16/outcome.pdf 
2  http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 
3  https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm 

http://www.ipu.org/splz-e/trade16/outcome.pdf
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm
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G. întrucât transformarea digitală a economiei deschide noi canale comerciale, facilitând 

participarea întreprinderilor mici și mijlocii la comerțul mondial, prin intermediul 

comerțului electronic; întrucât acest lucru este considerat din ce în ce mai mult un 

domeniu în care OMC ar putea juca un rol important; 

H. întrucât cea de-a 11-a Conferință ministerială a OMC (CM11) va avea loc la Buenos 

Aires, în Argentina, în perioada 10-13 decembrie 2017, 

1. își reiterează angajamentul deplin față de valorile durabile ale abordării multilaterale și 

solicită o agendă comercială bazată pe un comerț liber, echitabil și bazat pe norme, în 

beneficiul tuturor, care să sprijine agenda de dezvoltare durabilă acordând importanță în 

primul rând drepturilor sociale, legate de mediu și drepturilor omului și asigurându-se 

că normele convenite la nivel multilateral și armonizate se aplică tuturor în mod 

uniform; 

2. subliniază nevoia de a continua pe baza rezultatelor convenite în cadrul celei de-a noua 

și celei de-a zecea Conferințe ministeriale pentru a face și garanta progrese 

semnificative la CM11 de la Buenos Aires din decembrie 2017, vizând menținerea și 

consolidarea arhitecturii comerciale multilaterale; subliniază că, în ciuda acestui lucru, 

părțile ar trebui să urmărească noi obiective de politică în domenii precum comerțul 

digital și facilitarea investițiilor; 

3. îndeamnă toate țările membre ale OMC să profite de dinamica creată prin progresele 

recente, având în vedere obiectivul strategic al consolidării sistemului comercial 

multilateral și necesitatea de a consolida OMC ca centru al negocierilor comerciale, 

recunoscând în același timp că sunt necesare noi abordări pentru a face față provocărilor 

actuale; recunoaște că flexibilitatea, deschiderea, caracterul integrator și angajamentul 

politic vor fi esențiale pentru realizarea de progrese globale, echilibrate și realiste 

privind aspectele rămase nesoluționate din cadrul ADD; consideră că, de la lansarea 

Rundei de la Doha în 2001, lumea s-a schimbat dramatic din punct de vedere economic, 

politic și tehnologic, și că noile provocări, cum ar fi comerțul electronic, comerțul 

digital, transparența investițiilor, subvențiile și supracapacitatea, lanțurile valorice 

globale, achizițiile publice, reglementarea internă a serviciilor, microîntreprinderile și 

întreprinderile mici și mijlocii și o mai mare compatibilitate între agenda comercială și 

cele în domeniul muncii și al mediului care se situează în afara domeniului de aplicare 

al ADD, trebuie să fie dezbătute, iar acest lucru se poate realiza fără a aduce atingere 

aspectelor restante privind ADD; subliniază nevoia de a permite țărilor în curs de 

dezvoltare să găsească metode proprii pentru a asigura în continuare șanse egale în 

aceste noi sectoare; 

4. subliniază importanța funcționării OMC ca un forum eficient și eficace de negociere cu 

privire la toate chestiunile de interes pentru membrii săi și ca această organizație să 

ofere o platformă de dezbatere deschisă cu privire la chestiuni legate de comerțul la 

nivel mondial; 

5. subliniază necesitatea de a se merge la Buenos Aires cu propuneri de text foarte 

avansate pentru a asigura în mai mare măsură transparența și caracterul incluziv al 

negocierilor comerciale, dat fiind faptul că Conferința ministerială ar trebui să fie foarte 

bine pregătită prin negocieri la nivel de comisii; salută, în acest sens, negocierile 

avansate privind aspecte precum subvențiile pentru pescuit, ca modalitate de combatere 

a pescuitului excesiv și a pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat; 

6. ia act de propunerile prezentate cu privire la sprijinul intern acordat agriculturii, inclusiv 

propunerea comună din partea UE și a Braziliei; consideră că impulsionarea dezbaterii 
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în acest domeniu ar putea reprezenta un rezultat esențial la CM 11; reiterează, în acest 

context, necesitatea de a găsi o soluție permanentă privind deținerea de stocuri publice 

în scopul securității alimentare, sprijinul pentru bumbac și subvențiile, în conformitate 

cu Decizia ministerială de la Nairobi; subliniază că negocierile cu privire la acest 

subiect și eventualul lor rezultat nu ar trebui să prevaleze asupra discuțiilor privind 

viitorul politicii agricole comune;  

7. reafirmă importanța realizării de progrese în cadrul negocierilor și a obținerii de 

rezultate cu privire la alte chestiuni menționate de către membri, inclusiv: reglementarea 

internă în domeniul serviciilor, comerțul electronic, facilitarea investițiilor, subvențiile 

orizontale și îmbunătățirea transparenței și a bunei practici de reglementare în beneficiul 

IMM-urilor; 

8. consideră că rezultatul Conferinței ministeriale din 2017 ar trebui să recunoască în mod 

clar importanța obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030 și a angajamentelor din 

cadrul Acordului de la Paris în combaterea schimbărilor climatice, precum și rolul pe 

care îl poate juca comerțul în îndeplinirea lor și că va trebui să definească măsuri 

concrete care trebuie luate în acest sens, dat fiind faptul că standardele globale și cadrul 

multilateral sunt benefice pentru comerțul mondial; 

9. reafirmă legăturile dintre egalitatea de gen și dezvoltarea favorabilă incluziunii, 

subliniind că capacitarea femeilor este esențială pentru eradicarea sărăciei și că 

eliminarea barierelor din calea participării femeilor în cadrul schimburilor comerciale 

este esențială pentru dezvoltarea economică; recunoaște necesitatea de a dezvolta 

intervenții care abordează gama de bariere care limitează oportunitățile pentru femei în 

economie; invită membrii OMC să includă un program de lucru care să asigure faptul că 

politica comercială care ține seama de aspectele legate de gen figurează printre 

rezultatele Conferinței ministeriale din 2017; 

10. atrage atenția asupra celei de-a șasea revizuiri a programului Ajutor pentru comerț, care 

a avut loc în iulie 2017 la Geneva, intitulată „promovarea comerțului, a incluziunii și a 

conectivității pentru dezvoltarea durabilă”, care s-a axat, printre altele, asupra necesității 

de a elimina decalajul digital;  

11. susține opinia conform căreia acest lucru ar trebui să fie transpus în acțiuni concrete în 

vederea facilitării comerțului electronic și pentru a transforma oportunitățile oferite de 

sectorul digital în realități comerciale; subliniază că o mai bună conectivitate oferă mai 

multe oportunități de afaceri, făcând accesul la piețe mai ușor și mai puțin costisitor și 

pentru oamenii de afaceri din cadrul microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici și 

mijlocii (IMM-uri) din țările în curs de dezvoltare; observă, în acest sens, că investițiile 

în infrastructură rămân o provocare cheie și că este esențial să se realizeze progrese în 

acest domeniu; invită, prin urmare, membrii OMC să promoveze investițiile în 

infrastructură, încurajând, printre alte inițiative, parteneriatele public-privat; 

12. subliniază că este important să se discute posibile răspunsuri oferite de politica 

comercială la fenomenul din ce în ce mai extins al servitizării în domeniul comerțului 

cu mărfuri (așa-numitul „mod 5”); 

13. invită Comisia să își continue eforturile de dezvoltare a unui set de norme de conduită 

multilaterale obligatorii privind comerțul electronic în cadrul OMC; sprijină 

comunicarea UE intitulată „Un mediu pentru facilitarea tranzacțiilor online” prezentată 

membrilor Consiliului pentru comerțul cu servicii în iunie 2017, care prevede un set de 

principii comune atât de necesar și apărut la timp, referitor la protecția consumatorilor, 

mesajele nesolicitate, serviciile de autentificare și de asigurare a încrederii și contractele 



 

 259 

electronice, care ar spori încrederea consumatorilor în mediul online și ar crea un mediu 

favorabil pentru comerțul digital; 

14. încurajează reluarea negocierilor comerciale multilaterale cu privire la Acordul privind 

bunurile de mediu; 

15. salută intrarea în vigoare a Acordului de facilitare a comerțului la 22 februarie 2017; 

consideră că acest acord va aduce beneficii semnificative pentru toți membrii OMC, mai 

ales pentru țările în curs de dezvoltare și pentru operatorii economici relevanți, prin 

creșterea transparenței și a securității juridice și prin reducerea costurilor administrative 

și a duratei procedurilor vamale;  

16. subliniază faptul că este important ca toți membrii OMC să pună în aplicare deciziile 

luate atât la Nairobi, cât și la Bali, inclusiv crearea de oportunități noi de export pentru 

furnizorii de servicii din țările cel mai puțin dezvoltate în temeiul derogării în domeniul 

serviciilor pentru țările cel mai puțin dezvoltate și al simplificării normelor care 

reglementează regulile de origine; ia act de interesul tot mai mare în rândul membrilor 

OMC cu privire la un acord de facilitare a serviciilor; solicită depunerea unor eforturi 

sporite la nivel multilateral pentru simplificarea și armonizarea semnificativă a regulilor 

de origine; 

17. subliniază importanța esențială a OMC pentru un sistem comercial bazat pe norme și 

consideră că există o nevoie acută de garantare a punerii în aplicare a hotărârilor sale, a 

respectării angajamentelor obligatorii și a soluționării litigiilor comerciale și subliniază 

contribuția sa unică la promovarea unei mai mari transparențe și a evaluării inter pares, 

în special prin Mecanismul de examinare a politicilor comerciale (TPRM); își exprimă 

îngrijorarea cu privire la faptul că mai multe posturi din organul de apel rămân vacante, 

fapt ce limitează în mod sever activitatea acestui organ esențial, amenințând să 

submineze funcționarea actuală și corespunzătoare a mecanismului de soluționare a 

litigiilor și insistă asupra adoptării unei decizii rapide cu privire la ocuparea acestor 

posturi;  

18. subliniază că este necesară o declarație finală a CM11, în care membrii ar putea să 

precizeze noile domenii și pe cele cuprinse în agenda Rundei de la Doha în privința 

cărora vor începe și vor continua să negocieze; 

19. invită Comisia și Consiliul să se asigure că Parlamentul va continua să fie implicat 

îndeaproape în pregătirea CM11, va fi ținut la curent cu promptitudine și va fi consultat 

pe perioada Conferinței ministeriale din 2017; invită Comisia să prezinte în continuare 

argumente altor membri OMC pentru creșterea importanței dimensiunii parlamentare a 

OMC; 

20. invită statele membre ale OMC să asigure legitimitatea democratică și transparența prin 

consolidarea dimensiunii parlamentare a OMC; în acest sens, subliniază că trebuie să se 

garanteze că parlamentarii au un acces mai bun la negocierile comerciale, că sunt 

implicați în formularea și punerea în aplicare a deciziilor OMC și că politicile 

comerciale sunt supuse unui control corespunzător în interesul cetățenilor; 

21. regretă că mini-conferința ministerială din 9 și 10 octombrie 2017 de la Marrakesh nu a 

condus la un progres semnificativ în vederea CM11; invită toate părțile să își asume pe 

deplin propriile responsabilități și să transforme voința care reiese din declarațiile 

politice în acțiuni concrete în cadrul negocierilor, pentru a obține un rezultat pozitiv al 

CM 11 de la Buenos Aires și a crea o bază solidă pentru acțiunile și deciziile viitoare 

după Conferința ministerială din 2017; 
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22. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, 

Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Directorului General 

al OMC. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0442 

Situația statului de drept și a democrației în Polonia  

Rezoluţia Parlamentului European din 15 noiembrie 2017 referitoare la situația statului 

de drept și a democrației în Polonia (2017/2931(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere tratatele UE, în special articolele 2, 3, 4, 6 și 7 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană (TUE), 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere Constituția Republicii Polonia, 

– având în vedere Convenția europeană a drepturilor omului și jurisprudența aferentă a 

Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 martie 2014, intitulată „Un nou cadru al 

UE pentru consolidarea statului de drept” (COM(2014)0158), 

– având în vedere Rezoluția sa din 13 aprilie 2016 referitoare la situația din Polonia1, 

– având în vedere Rezoluția sa din 14 septembrie 2016 referitoare la evoluțiile recente din 

Polonia și la impactul acestora asupra drepturilor fundamentale prevăzute în Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene2, 

– având în vedere Recomandarea Comisiei din 21 decembrie 20163 privind statul de 

drept, care completează Recomandarea sa din 27 iulie 2016, ținând seama de cele mai 

recente evoluții în Polonia în lumina numirii unui nou președinte al Curții 

Constituționale, 

– având în vedere a treia recomandare a Comisiei din 26 iulie 20174 privind statul de 

drept, în care acesta își exprimă profunda îngrijorare în ceea ce privește proiectul de 

reformă a sistemului judiciar din Polonia, care, conform evaluării Comisiei, amplifică 

amenințarea sistemică la adresa statului de drept din Polonia, deja identificată în 

                                                           
1  Texte adoptate, P8_TA(2016)0123. 
2  Texte adoptate, P8_TA(2016)0344. 
3  Recomandarea (UE) 2017/146 a Comisiei din 21 decembrie 2016 privind statul de drept în 

Polonia, care vine în completarea Recomandării (UE) 2016/1374 (JO L 22, 27.1.2017, p. 65). 
4  Recomandarea (UE) 2017/1520 a Comisiei din 26 iulie 2017 privind statul de drept în 

Polonia, care vine în completarea Recomandărilor (UE) 2016/1374 și (UE) 2017/146 
(JO L 228, 2.9.2017, p. 19). 
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procedura privind statul de drept, inițiată de Comisie în ianuarie 2016, 

– având în vedere răspunsul guvernului polonez din 20 februarie 2017, care respinge 

ideea că există o amenințare sistemică la adresa statului de drept în Polonia și răspunsul 

guvernului polonez din 29 august 2017, care respinge obiecțiile Comisiei privind 

reformele în sistemul judiciar și contestă competența acesteia de a evalua sistemul de 

justiție, 

– având în vedere procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor lansate de 

Comisie împotriva Poloniei, inclusiv procedura din 29 iulie 2017 și avizul motivat din 

12 septembrie 2017 referitor la Legea privind organizarea instanțelor ordinare, care a 

declarat că legea poloneză este incompatibilă cu dreptul Uniunii, în special cu 

articolul 157 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Directiva 

2006/54/CE privind egalitatea de gen în ocuparea forței de muncă și articolul 19 

alineatul (1) din TUE, citit în coroborare cu articolul 47 din Carta drepturilor 

fundamentale a UE, 

– având în vedere schimburile de opinii care au avut loc în cadrul Comisiei pentru 

libertăți civile, justiție și afaceri interne cu prim-vicepreședintele Comisiei, Frans 

Timmermans, la 22 martie, 31 august și 6 noiembrie 2017, 

– având în vedere schimbul de opinii care a avut loc la reuniunile Consiliului Afaceri 

Generale din 16 mai 2017 și din 25 septembrie 2017 privind statul de drept în Polonia, 

– având în vedere avizul din 14 octombrie 2016 al Comisiei de la Veneția cu privire la 

legea privind Curtea Constituțională, precum și declarația din 24 ianuarie 2017 a 

președintelui Comisiei de la Veneția, în care acesta își exprimă profunda îngrijorare cu 

privire la „înrăutățirea situației ” din Polonia, 

– având în vedere eliminarea la 18 mai 2017 de pe site-ul web al Curții Constituționale și 

din baza sa de date legislativă online a următoarelor trei hotărâri: 9 martie 2016, K 

47/15 (în care se declară că modificările adoptate de parlament la legea cu privire la 

Curtea Constituțională sunt neconstituționale), 11 august 2016, K 39/16 (în care se 

contestă legalitatea principalelor dispoziții din al doilea act de modificare a funcționării 

Curții Constituționale) și 7 noiembrie 2016, K 44/16 (privind legalitatea desemnării 

președintelui și a vicepreședintelui Curții Constituționale), 

– având în vedere adoptarea în iunie și iulie 2017 de către Parlamentul polonez a patru 

legi de reformare a sistemului judiciar, și anume: legea de modificare a Legii privind 

Școala Națională de Magistratură și Parchetul, Legea privind organizarea instanțelor 

ordinare, precum și anumite alte legi („Legea privind Școala Națională de 

Magistratură”); legea de modificare a Legii privind Consiliul Național de Magistratură 

și Parchetul și a altor legi („Legea privind Consiliul Național de Magistratură”); legea 

de modificare a legii privind organizarea instanțelor ordinare („Legea privind 

organizarea instanțelor ordinare”) și legea privind Curtea Supremă, care a ridicat 

probleme serioase în ceea ce privește încălcarea separării puterilor și sfârșitul 

independenței sistemului judiciar, 

– având în vedere scrisoarea Președintelui Parlamentului European din 18 iulie 2017, în 

care se menționează preocupările exprimate de marea majoritate a liderilor grupurilor 

politice din Parlament cu privire la legile adoptate pentru reformarea sistemului judiciar, 

– având în vedere decizia președintelui polonez din 27 iulie 2017 de a se opune prin veto 

la două legi controversate, adoptate de parlamentul polonez la începutul lunii respective 

și care amenințau serios independența sistemului judiciar în Polonia, 
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– având în vedere cele două propuneri realizate de către președintele Poloniei privind 

Consiliul Național de Magistratură și Curtea Supremă, care ridică preocupări cu privire 

la măsura în care acestea sunt în conformitate cu Constituția Poloniei, și care nu 

abordează problemele legate de separarea puterilor sau independența sistemului judiciar, 

– având în vedere decizia Curții Constituționale poloneze din 24 octombrie 2017 care s-a 

pronunțat că normele pentru alegerea președinților Curții Supreme și ai Adunării 

Generale a judecătorilor Curții Supreme sunt neconstituționale, 

– având în vedere ordinul temporar emis de Curtea de Justiție a UE, la 27 iulie 2017, în 

cauza C-441/17, de încetare a exploatărilor forestiere la scară largă din pădurea 

Bialowieza, care nu a fost pus în aplicare de către guvernul polonez, și temerile că 

exploatarea în continuare ar provoca un „prejudiciu grav și ireparabil” pădurii, în timp 

ce instanța lucrează la acest caz, 

– având în vedere ordonanța privind măsurile provizorii din 8 iunie 2017 emisă de Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului privind oprirea returnărilor expeditive în Belarus, 

având în vedere propunerile ministrului polonez de interne, prezentate în ianuarie 2017, 

de modificare a Legii privind străinii, care ridică probleme în ceea ce privește 

compatibilitatea lor cu legislația europeană și internațională, 

– având în vedere Legea privind adunările publice, astfel cum a fost modificată în 

decembrie 2016, care permite limitări excesive ale dreptului de întrunire, inclusiv 

acordarea priorității așa-numitelor „întruniri periodice/ciclice” consacrate evenimentelor 

patriotice, religioase și istorice și posibilitatea autorităților de a interzice 

contrademonstrații, 

– având în vedere Legea privind Institutul Național pentru Libertate - Centrul pentru 

Dezvoltarea Societății Civile din 15 septembrie 2017, care plasează sub controlul 

guvernului accesul la finanțare publică al organizațiilor societății civile, inclusiv din 

fonduri UE, ridicând astfel preocupări în ceea ce privește finanțarea adecvată a ONG-

urilor, inclusiv, printre altele, a organizațiilor pentru drepturile femeilor, 

– având în vedere rapoartele ONG-urilor internaționale în privința statului de drept și a 

drepturilor fundamentale în Polonia, inclusiv raportul Amnesty International din 19 

octombrie 2017 intitulat „Poland: On the streets to defend human rights”(„Polonia: pe 

stradă pentru a apăra drepturile omului”) și raportul organizației Human Rights Watch 

din 24 octombrie 2017, intitulat „Eroding Checks and Balances - Rule of Law and 

Human Rights Under Attack in Poland”(„ Erodarea controlului și echilibrului 

democratic - statul de drept și drepturile omului, atacate în Polonia”), 

– având în vedere avizele OSCE/ODIHR din 5 mai 2017 privind proiectele de 

amendamente la Legea privind Consiliul Național al Magistraturii și la alte legi din 

Polonia; din 22 august 2017 privind proiectul de lege al Poloniei privind Institutul 

libertății naționale  – Centrul pentru Dezvoltarea Societății Civile; și din 30 august 2017 

cu privire la anumite dispoziții ale proiectului de lege privind Curtea Supremă din 

Polonia, care au subliniat faptul că dispozițiile propuse sunt în mod inerent 

incompatibile cu standardele internaționale și angajamentele asumate în cadrul OSCE; 

– având în vedere observațiile finale cu privire la cel de al șaptelea raport periodic al 

Poloniei, adoptat de Comitetul pentru Drepturile Omului al ONU la 31 octombrie 2016, 

prin care s-a solicitat Poloniei să ia măsuri pentru a proteja independența Curții 

Constituționale și a sistemului judiciar, precum și să definească mai precis infracțiunea 

de terorism, pentru a crea garanții împotriva abuzurilor; 
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– având în vedere intervenția Canadei din 9 mai 2017 la Consiliul pentru Drepturile 

Omului al ONU în cadrul evaluării periodice universale a Poloniei și scrisoarea din 23 

octombrie 2017 adresată de Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului în 

Polonia, 

– având în vedere observațiile preliminare privind vizita oficială în Polonia din 27 

octombrie 2017 a Raportorului special al ONU privind independența judecătorilor și a 

avocaților, care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea de independență a 

sistemului judiciar în Polonia, 

– având în vedere Rezoluția 2188 (2017) din 11 octombrie 2017 a Adunării Parlamentare 

a Consiliului Europei, intitulată „Noi amenințări la adresa statului de drept în state 

membre ale Consiliului Europei: exemple selectate”, 

– având în vedere protestele în masă repetate împotriva politicilor guvernamentale și 

legislative, inclusiv „Protestul negru” din octombrie 2016, care a împiedicat o 

modificare la legea actuală privind avortul, „Marșul libertății” din 6 mai 2017, precum 

și protestele din iulie 2017 care au avut loc în urma adoptării legilor de reformare a 

sistemului judiciar, 

– având în vedere legea din iunie 2017 care limitează accesul femeilor și fetelor la pilulele 

contraceptive de urgență, având în vedere fișa informativă a OMS din iunie 2017, 

potrivit căreia pilula contraceptivă de urgență este sigură și care recomandă ca aceasta 

să fie pusă la dispoziție în cadrul asistenței medicale din domeniul sănătății 

reproductive, având în vedere Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 7 ianuarie 

2015 de modificare a autorizației de comercializare a „ellaOne - ulipristal acetat”, 

medicament de uz uman, acordată prin Decizia C(2009)4049, 

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât Uniunea se întemeiază pe valorile respectului pentru demnitatea umană, 

libertate, democrație, egalitate, statul de drept, precum și pentru drepturile omului, 

inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților; întrucât aceste valori sunt 

comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, 

toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați; întrucât aderarea la 

aceste valori a fost aprobată de poporul polonez la referendumul care a avut loc în 2003; 

B. întrucât articolul 9 din Constituția Poloniei statuează că Republica Polonă respectă 

legislația internațională a cărei aplicare este obligatorie în ceea ce o privește; 

C. întrucât UE funcționează pe baza prezumției de încredere reciprocă, și anume că statele 

membre acționează respectând democrația, statul de drept și drepturile fundamentale, 

consacrate în Convenția europeană a drepturilor omului și în Carta drepturilor 

fundamentale; 

D. întrucât statul de drept este una dintre valorile comune pe care este fondată Uniunea și 

întrucât Comisia, împreună cu Parlamentul și cu Consiliul, sunt responsabile, în temeiul 

tratatelor, să garanteze respectarea statului de drept, ca valoare fundamentală a Uniunii, 

și să garanteze că se respectă legislația, valorile și principiile Uniunii;  

E. întrucât printre aceste principii se numără: legalitatea, care implică un proces 

transparent, responsabil, democratic și pluralist de adoptare a legilor; securitatea 

juridică; interzicerea caracterului arbitrar în exercitarea competențelor executive; 

instanțe independente și imparțiale; un control jurisdicțional efectiv, cu respectarea 

deplină a drepturilor fundamentale și egalitatea în fața legii; 
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F. întrucât independența sistemului judiciar este consacrată la articolul 47 din Carta 

drepturilor fundamentale și la articolul 6 din Convenția europeană a drepturilor omului 

și reprezintă o cerință esențială a principiului democratic al separării puterilor în stat, 

care este reflectat și la articolul 10 din Constituția Poloniei; 

G. întrucât libertatea de asociere ar trebui protejată; întrucât societatea civilă dinamică și 

mass-media pluralistă joacă un rol vital în promovarea unei societăți deschise și 

pluraliste, în participarea cetățenilor la procesul democratic și în consolidarea 

răspunderii guvernelor; întrucât ONG-urile ar trebui să fie finanțate în mod 

corespunzător; 

H. întrucât faptul că guvernul polonez a refuzat să execute ordinul Curții de Justiție a UE 

privind exploatarea forestieră în pădurea Bialowieza și că a refuzat să respecte ordinele 

provizorii ale Curții Europene a Drepturilor Omului în materia returnărilor în Belarus 

sunt simboluri vizibile că Polonia nu respectă tratatele UE; 

I. întrucât zeci de protestatari s-au confruntat cu procedurile prevăzute în Codul privind 

infracțiunile minore și, în unele cazuri, în Codul penal; întrucât se pare că peste 300 de 

persoane au fost convocate de poliție în legătură cu participarea lor la protestele din 

octombrie 2017; 

J. întrucât, potrivit Cartei drepturilor fundamentale, Convenției europene a drepturilor 

omului și jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, sănătatea sexuală și 

reproductivă a femeilor este legată de mai multe drepturi ale omului, inclusiv de dreptul 

la viață și la demnitate, dreptul de a nu fi supus unor tratamente inumane sau 

degradante, dreptul de acces la asistență medicală, dreptul la viață privată, dreptul la 

educație și interzicerea discriminării, așa cum se reflectă și în Constituția Poloniei; 

K. întrucât privarea de acces la servicii legate de sănătatea sexuală și reproductivă și la 

drepturile conexe, inclusiv la avortul legal și în condiții de siguranță, reprezintă o 

încălcare a drepturilor fundamentale ale femeilor; întrucât Comitetul ONU pentru 

Drepturile Omului a invitat Polonia să se abțină de la a adopta orice reformă legislativă 

care ar reprezenta un regres în raport cu legislația deja restrictivă privind accesul 

femeilor la avortul legal și în condiții de siguranță; întrucât Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului s-a pronunțat împotriva Poloniei în mai multe cauze, din cauza 

interpretării restrictive a acestui drept de către Polonia,  

1. subliniază că este de importanță fundamentală să se respecte valorile europene comune 

enumerate la articolul 2 din TUE și în Constituția Poloniei și să se garanteze drepturile 

fundamentale prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene; 

2. își reiterează poziția exprimată în rezoluțiile sale din 13 aprilie 2016 și din 14 

septembrie 2016; își reiterează, în special, îngrijorarea cu privire la evoluțiile legislative 

rapide care au loc în multe domenii fără consultări corespunzătoare și fără posibilitatea 

unui control constituțional independent și legitim, existând astfel riscul subminării 

sistematice a drepturilor fundamentale ale omului, controlului și echilibrului democratic 

și statului de drept; își reiterează, în special, îngrijorarea în ceea ce privește astfel de 

schimbări în domeniile mass-mediei publice, dreptului penal, legislației privind poliția, 

dreptului funcției publice, legislației privind combaterea terorismului, legislației privind 

ONG-urile, dreptului de azil, libertății de întrunire și drepturilor femeilor; 

3. regretă intens și cu tot mai multă îngrijorare faptul că nu s-a găsit nicio soluție de 

compromis la problema fundamentală a funcționării corespunzătoare a Curții 

Constituționale (independența și legitimitatea acesteia, precum și publicarea și 

executarea tuturor hotărârilor acesteia), fapt care subminează grav Constituția Poloniei, 
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democrația și statul de drept în Polonia; subliniază cu profund regret faptul că guvernul 

polonez refuză să ia în considerare criticile constructive provenind din partea cetățenilor 

Poloniei și din partea instituțiilor naționale, internaționale și ale UE, precum și faptul că 

nu au fost anunțate acțiuni pentru a răspunde acestor preocupări; 

4. își exprimă profunda îngrijorare cu privire la reformularea legislației privind puterea 

judecătorească din Polonia, în ceea ce privește în special potențialul acestor schimbări 

de a submina din temelii independența sistemului judiciar și de a slăbi statul de drept în 

Polonia; 

5. ia act de faptul că, la 27 iulie 2017, Președintele Duda și-a exercitat dreptul de veto față 

de două legi controversate adoptate de parlamentul polonez ca fiind incompatibile cu 

Constituția Poloniei, afirmând că aceste legi amenință grav independența sistemului 

judiciar din Polonia; solicită o dezbatere amplă despre reforma sistemului judiciar, care 

să aibă loc la nivel național și cu participarea tuturor părților interesate relevante, 

reformă care ar trebui să respecte statul de drept și să fie în conformitate cu dreptul UE 

și cu standardele europene privind independența judiciară; îl invită pe președintele 

polonez să nu semneze legi noi, cu excepția cazului în care acestea garantează în 

totalitate independența sistemului judiciar; 

6. sprijină recomandările privind statul de drept emise de către Comisie, precum și 

procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor inițiate de Comisie împotriva 

Poloniei pentru încălcarea dreptului UE; ia act de hotărârea Comisiei de a monitoriza, în 

calitate de gardian al tratatelor, situația din Polonia și acțiunile întreprinse în urma 

recomandărilor sale de către autoritățile poloneze, continuând, în același timp, să ofere 

Poloniei sprijinul său deplin pentru a identifica soluții adecvate pentru consolidarea 

statului de drept; 

7. îndeamnă parlamentul și guvernul polonez să pună în aplicare pe deplin toate 

recomandările Comisiei Europene și ale Comisiei de la Veneția și să se abțină de la 

efectuarea oricărei reforme care ar pune în pericol respectarea statului de drept, în 

special independența sistemului judiciar; solicită, în acest sens, amânarea adoptării 

oricăror legi până la realizarea de către Comisia Europeană și Comisia de la Veneția a 

unei evaluări adecvate; 

8. invită guvernul polonez să respecte ordinul temporar al Curții de Justiție a UE din 27 

iulie 2017 în cauza C-441/17 și să suspende imediat exploatările forestiere la scară largă 

din pădurea Bialowieza, care riscă să cauzeze daune grave și ireversibile acestui sit care 

face parte din patrimoniul mondial al UNESCO; invită guvernul polonez să oprească 

returnările expeditive în Belarus, pentru a se conforma ordinelor intermediare 

obligatorii ale Curții Europene a Drepturilor Omului din 8 iunie 2017, precum și să se 

asigure că orice persoană care își exprimă intenția de a solicita azil sau protecție 

internațională la frontierele Poloniei se bucură de un acces deplin la procedura de azil 

din Polonia, în conformitate cu obligațiile internaționale și cu legislația UE;  

9. invită guvernul polonez să respecte dreptul la libertatea de întrunire prin eliminarea din 

legislația actuală referitoare la întruniri a dispozițiilor care acordă prioritate adunărilor 

„ciclice” aprobate de guvern; îndeamnă autoritățile să se abțină de la aplicarea de 

sancțiuni penale persoanelor care participă la adunări pașnice sau la contrademonstrații 

și să renunțe la acuzațiile penale împotriva protestatarilor pașnici; 

10. invită guvernul polonez să abroge legea privind înființarea unui Institut Național pentru 

Libertate - Centru pentru Dezvoltarea Societății Civile, care împiedică accesul la 

finanțarea din fonduri publice al unor grupuri critice ale societății civile și să se asigure 
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că repartizarea fondurilor publice pentru societatea civilă se realizează în mod echitabil, 

imparțial și transparent, garantând o reprezentare pluralistă; 

11. își exprimă îngrijorarea cu privire la relatările din mass-media legate de supravegherea 

de către poliție a liderilor opoziției și ai societății civile și solicită autorităților poloneze 

să investigheze aceste informații și să respecte pe deplin viața privată a tuturor 

cetățenilor; 

12. invită guvernul polonez să adopte o poziție fermă în materie de drepturi ale femeilor și 

fetelor, punând la dispoziție mijloace contraceptive gratuite și accesibile fără 

discriminare și fără prescripție medicală; în acest context, solicită să se abroge legea 

care limitează accesul femeilor și fetelor la mijloacele contraceptive de urgență; 

13. critică ferm orice propunere legislativă care ar interzice avortul în cazul în care ar exista 

malformații grave sau mortale ale fătului; subliniază că accesul universal la sănătate, 

inclusiv la sănătatea sexuală și reproductivă și la drepturile conexe, este un drept 

fundamental al omului; își reafirmă hotărât sprijinul față de organizațiile pentru 

drepturile femeilor, pentru că acestea au făcut recent obiectul unor acțiuni în instanță; 

14. invită guvernul polonez să respecte toate dispozițiile referitoare la statul de drept și la 

drepturile fundamentale consacrate în tratate, în Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene, în Convenția europeană a drepturilor omului și în standardele 

internaționale în domeniul drepturilor omului și să se angajeze în dialog direct cu 

Comisia; 

15. invită Comisia să informeze Parlamentul în mod regulat, temeinic și transparent cu 

privire la progresele realizate și la acțiunile întreprinse;  

16. consideră că situația actuală din Polonia prezintă un risc clar de încălcare gravă a 

valorilor menționate la articolul 2 din TUE; însărcinează Comisia sa pentru libertăți 

civile, justiție și afaceri interne să elaboreze un raport specific, în conformitate cu 

articolul 83 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul său de procedură, cu scopul de a 

organiza un vot în ședință plenară pentru a adopta o propunere motivată prin care să se 

solicite Consiliului să acționeze în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE; 

17. reiterează necesitatea unui proces regulat de monitorizare și de dialog cu participarea 

tuturor statelor membre, în scopul protejării valorilor fundamentale ale UE, și anume 

democrația, drepturile fundamentale și statul de drept, proces care să implice Consiliul, 

Comisia și Parlamentul, astfel cum s-a propus în Rezoluția Parlamentului din 25 

octombrie 2016 conținând recomandări adresate Comisiei referitoare la crearea unui 

mecanism al UE pentru democrație, statul de drept și drepturile fundamentale1 (Pactul 

UE pentru DSF); 

18. cere guvernului polonez să ia măsurile adecvate și să condamne marșul xenofob și 

fascist care a avut loc la Varșovia, sâmbătă, 11 noiembrie 2017;  

19. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și 

Consiliului, președintelui, guvernului și parlamentului Poloniei, precum și guvernelor și 

parlamentelor statelor membre, Consiliului Europei și OSCE. 

 

                                                           
1  Texte adoptate, P8_TA(2016)0409. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0446 

Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă 

(aprobare) *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 16 noiembrie 2017 referitoare la 

proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a Acordului de 

parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și statele membre 

ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte (15470/2016 – C8-

0027/2017 – 2016/0366(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15470/2016), 

– având în vedere proiectul de Acord de parteneriat și cooperare dintre Uniunea 

Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte 

(09787/2016), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

37 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu articolul 207, articolul 212 alineatul (1), 

articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și cu articolul 218 alineatul (8) al 

doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0027/2017), 

– având în vedere rezoluția sa fără caracter legislativ din 16 noiembrie 2017 referitoare la 

proiectul de decizie1, 

– având în vedere articolul 99 alineatele (1) și (4) și articolul 108 alineatul (7) din 

Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A8-0327/2017), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Noii Zeelande. 

                                                           
1  Texte adoptate, P8_TA-PROV(2017)0447. 





 

 271 

Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0447 

Acordul de parteneriat privind relațiile și cooperarea UE-Noua Zeelandă 

(rezoluție)  

Rezoluţia fără caracter legislativ a Parlamentului European din 16 noiembrie 2017 

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, a 

Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre Uniunea Europeană și 

statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe de altă parte 

(15470/2016 – C8-0027/2017 – 2016/0366(NLE) – 2017/2050(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (15470/2016), 

– având în vedere proiectul de Acord de parteneriat privind relațiile și cooperarea dintre 

Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Noua Zeelandă, pe 

de altă parte1 (09787/2016), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 

37 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu articolul 207, articolul 212 alineatul (1), 

articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și cu articolul 218 alineatul (8) al 

doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0027/2017), 

– având în vedere Declarația comună privind relațiile și cooperarea între Uniunea 

Europeană și Noua Zeelandă2, adoptată la Lisabona în 2007,  

– având în vedere rezoluția sa privind Noua Zeelandă din 25 februarie 2016 referitoare la 

deschiderea negocierilor pentru Acorduri de liber schimb (ALS) cu Australia și Noua 

Zeelandă3,  

– având în vedere Acordul între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă de instituire a 

cadrului de participare a Noii Zeelande la operațiile Uniunii Europene de gestionare a 

crizelor, semnat în 20124, 

– având în vedere Acordul de cooperare științifică și tehnologică între Comunitatea 

                                                           
1  JO L 321, 29.11.2016, p. 3. 
2  JO C 32, 6.2.2008, p. 1. 
3  Texte adoptate, P8_TA(2016)0064. 
4  JO L 160, 21.6.2012, p. 2. 
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Europeană și Guvernul Noii Zeelande1, care a intrat în vigoare în 2009, 

– având în vedere cea de-a 22-a reuniune interparlamentară UE-Noua Zeelandă, care a 

avut loc la Bruxelles la 23 martie 2017, 

– având în vedere rezoluția sa legislativă din 16 noiembrie 2017 referitoare la proiectul de 

decizie2, 

– având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,  

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0333/2017), 

A. întrucât Noua Zeelandă se bucură de un parteneriat istoric strâns cu Uniunea Europeană 

și cu statele sale membre; 

B. întrucât Uniunea Europeană împărtășește valori și principii comune cu Noua Zeelandă, 

inclusiv respectarea principiilor democratice, a drepturilor omului, a libertăților 

fundamentale, a statului de drept, inclusiv a dreptului internațional, a păcii și securității;  

C. întrucât Uniunea Europeană rămâne cel de al treilea partener comercial al Noii 

Zeelande, iar ambele părți mențin o gamă largă de interese economice și comerciale; 

D. întrucât primul ambasador rezident al UE în Noua Zeelandă a intrat în funcție în 

septembrie 2016, marcând o tranziție completă către o Delegație autonomă a Uniunii 

Europene în Noua Zeelandă; 

E. întrucât Noua Zeelandă se bucură de relații bune cu mulți dintre partenerii cei mai 

apropiați ai UE, în special cu Australia și cu Statele Unite ale Americii; în această 

privință, ia act de Declarația de la Wellington din 2010 de instituire a unui cadru de 

parteneriat strategic între Noua Zeelandă și Statele Unite, precum și de Acordul pentru 

relațiile economice mai strânse semnat cu Australia în 1983; 

F. întrucât Noua Zeelandă, membru al Comitetului privind Asistența pentru Dezvoltare 

(CAD) al OCDE, este un partener valoros pentru dezvoltare, precum și un furnizor 

principal de ajutor în cadrul asistenței oficiale pentru dezvoltare (AOD), ca procent din 

VNB, contribuind la dezvoltarea sustenabilă și la reducerea sărăciei în țările în curs de 

dezvoltare, pentru o planetă mai echitabilă, mai sigură și mai prosperă; 

G. întrucât Noua Zeelandă este membră a alianței de servicii de informații „Five Eyes”, 

alături de Statele Unite, Regatul Unit, Canada și Australia; întrucât alte state membre 

ale UE (Franța, Germania, Italia, Țările de Jos, Belgia, Suedia, Danemarca și Spania) 

fac parte dintr-un aranjament mai informal, cunoscut sub numele de „Fourteen Eyes”; 

H. întrucât Noua Zeelandă acordă o atenție specială dezvoltării relațiilor în regiunea Asia-

Pacific, în special cu China, Asia de Sud-Est și Japonia, și contribuie la stabilitatea 

regională din Asia de Sud-Est și Pacificul de Sud-Vest; 

I. întrucât o regiune Asia-Pacific integrată, în care Noua Zeelandă joacă un rol important, 

contribuie la un sistem global bazat pe valori și norme, așadar la propria securitate a 

                                                           
1  JO L 171, 1.7.2009, p. 28. 
2  Texte adoptate, P8_TA-PROV(2017)0446. 



 

 273 

Uniunii; 

J. întrucât Noua Zeelandă este un membru fondator al Forumului insulelor din Pacific 

(PIF) și a încheiat un parteneriat strategic cu ASEAN; 

K. întrucât Noua Zeelandă a încheiat acorduri bilaterale de liber schimb cu Australia, 

Singapore, Thailanda, China, Hong Kong, Taiwan, Malaysia și Coreea de Sud, precum 

și acorduri comerciale multilaterale, cum ar fi: Acordul de parteneriat economic 

strategic transpacific cu Singapore, Chile și Brunei, Acordul de liber schimb ASEAN-

Australia-Noua Zeelandă și Acordul de liber schimb între Noua Zeelandă și Consiliul de 

Cooperare al Golfului (CCG); întrucât China și Noua Zeelandă își propun să își 

intensifice acordurile comerciale; 

L. întrucât Noua Zeelandă este, de asemenea, o parte la Parteneriatul transpacific (TPP), pe 

care l-a ratificat, și joacă un rol activ în negocierile pentru Parteneriatul economic 

regional cuprinzător (RCEP); 

M. întrucât Noua Zeelandă a fost membră nepermanentă a Consiliului de Securitate al 

Organizației Națiunilor Unite (CSONU) pentru un mandat de doi ani, din 2015 până în 

2016, perioadă în care a deținut președinția Consiliului de Securitate al ONU de două 

ori și a demonstrat o puternică atitudine de lider și viziune; 

N. întrucât Noua Zeelandă este o veche membră a Organizației pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OCDE), a Fondului Monetar Internațional (FMI), a Băncii 

Mondiale și a Băncii Asiatice de Dezvoltare (ADB), precum și a recent înființatei Bănci 

Asiatice de Investiții în Infrastructură (AIIB), cu sediul la Shanghai; 

O. întrucât Noua Zeelandă a contribuit la operațiunile ONU de menținere a păcii, inclusiv 

în Bosnia, Kosovo, Sierra Leone și Afganistan; întrucât, în Afganistan, a condus o 

echipă pentru reconstrucție în provincia Bamyan, precum și misiuni de instruire menite 

să ajute dezvoltarea Armatei Naționale Afgane, pe lângă contribuția de până în 2012 la 

misiunea EUPOL pentru a sprijini restaurarea legii și ordinii; 

P. întrucât Noua Zeelandă a desfășurat o misiune de pregătire non-combat în Irak din 

2015, cu obiectivul de a pregăti forțe de securitate irakiene, ca parte a luptei împotriva 

SI/Daesh; 

Q. întrucât Noua Zeelandă a fost prima țară din lume care a adoptat votul universal, în 

1893; 

R. întrucât Noua Zeelandă este o susținătoare a producției ecologice și în special a 

produselor alimentare ecologice și a promovat acorduri globale cuprinzătoare privind 

schimbările climatice în cadrul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor 

climatice, implementarea Acordului de la Paris COP 21, precum și acțiuni eficiente de 

atenuare din partea tuturor țărilor dezvoltate și a principalelor țări în curs de dezvoltare 

cu volume importante de emisii, inclusiv prin asumarea unui rol de pionierat în crearea 

unui sistem național de comercializare a certificatelor de emisii; 

S. întrucât Noua Zeelandă și Uniunea Europeană cooperează în vederea promovării 

dezvoltării sustenabile, precum și pentru reziliență și atenuare în abordarea impactului 

schimbărilor climatice asupra regiunii Asia-Pacific, mai ales prin încurajarea utilizării 

sistematice a energiei regenerabile; 



 

 274 

T. întrucât Uniunea Europeană și Noua Zeelandă lucrează împreună pentru a promova 

dezvoltarea sustenabilă și pentru a atenua efectele schimbărilor climatice în regiunea 

Pacific, acordând o atenție specială rolului surselor de energie regenerabilă; 

U. întrucât Noua Zeelandă contribuie la Fondul internațional pentru Irlanda, o organizație 

care are ca scop promovarea progresului economic și social și încurajarea și facilitarea 

dialogului și reconcilierii la nivelul comunității, 

1. salută încheierea Acordului de parteneriat privind relațiile și cooperarea (APRC), care 

va furniza un cadru politic orientat spre viitor prin care relațiile și cooperarea dintre UE 

și Noua Zeelandă în domeniul dezvoltării sustenabile și cu privire la o gamă largă de 

probleme se vor dezvolta și mai mult în următorii ani, pentru a corespunde ambițiilor și 

aspiraților noi; 

2. sprijină lansarea iminentă a negocierilor pentru acordul de liber schimb dintre UE și 

Noua Zeelandă, care trebuie să se desfășoare într-un spirit de reciprocitate și de avantaje 

pentru toate părțile, luând în considerare sensibilitatea anumitor produse agricole sau de 

alt tip; subliniază că acest fapt este important pentru consolidarea dialogului politic și 

îmbunătățirea cooperării în materie de creștere economică, creare de locuri de muncă, 

comerț și investiții; 

3. apreciază gestul prim-ministrului Bill English de a sublinia și reafirma angajamentul 

pentru relații speciale cu Europa, prin efectuarea primei sale vizite oficiale în străinătate 

în Uniunea Europeană, la Parlamentul European, la Londra și la Berlin în ianuarie 2017, 

la numai o lună după numirea sa în funcția de prim-ministru; 

4. recunoaște relațiile bilaterale puternice și istorice dintre Noua Zeelandă și statele 

membre ale UE, inclusiv legăturile culturale, economice și interumane; 

5. subliniază cooperarea Uniunii Europene cu Noua Zeelandă în privința păcii, a 

securității, a stabilității regionale în regiunea Asia-Pacific, agriculturii, dezvoltării 

sustenabile, pescuitului și afacerilor maritime, transportului, ajutorului umanitar, 

măsurilor sanitare, energiei, mediului și schimbărilor climatice; 

6. subliniază cooperarea Uniunii Europene cu Noua Zeelandă în privința consolidării 

guvernanței mediului și a oceanelor, necesară pentru a realiza conservarea și utilizarea 

sustenabilă a resurselor; 

7. ia act de foaia de parcurs pentru cooperarea în cercetare și inovare între UE și Noua 

Zeelandă în domeniul științei și al tehnologiei; încurajează continuarea investițiilor și 

noi oportunități în cooperarea științifică, academică și tehnologică; 

8. salută articolele din APRC care vizează combaterea terorismului, în special articolele 

referitoare la angajamentele privind schimbul de informații cu privire la grupurile și 

rețelele de teroriști și schimbul de opinii privind prevenirea, combaterea și lupta 

împotriva terorismului și a propagandei teroriste, a radicalizării și a criminalității 

informatice, asigurând în același timp protecția drepturilor omului și respectarea statului 

de drept; 

9. subliniază participarea Noii Zeelande la operațiunile UE de gestionare a crizelor pentru 

a promova pacea și securitatea internațională și contribuția acesteia la operațiunile 

EUNAVFOR Atalanta de combatere a pirateriei în largul Cornului Africii și la 
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operațiunile EUPOL Afghanistan și EUFOR Althea în Bosnia și Herțegovina; 

10. salută angajamentul îndelungat al Noii Zeelande în coaliția internațională împotriva 

terorismului; reamintește că Noua Zeelandă poate juca un rol major în lupta împotriva 

terorismului în zona Asia-Pacific; își exprimă mulțumirea că Noua Zeelandă oferă deja 

sprijin pentru guvernele și ONG-urile din țările din Asia de Sud-Est împotriva 

extremismului violent și a radicalizării; 

11. recunoaște rolul Noii Zeelande în susținerea rezoluțiilor Consiliului de Securitate al 

ONU privind procesul de pace din Siria și Orientul Mijlociu, la sfârșitul anului 2016, 

când a fost membră a CSONU; 

12. salută angajamentul îndelungat al Noii Zeelande pentru Curtea Penală Internațională 

(CPI) și salută eforturile vizând dezvoltarea și eficiența CPI, precum și contribuția 

constructivă la aceasta, ca un mijloc de consolidare a păcii și a justiției internaționale; 

13. salută faptul că Noua Zeelandă a ratificat acordul COP21 privind schimbările climatice 

și remarcă cu satisfacție că mai mult de 80 % din energia sa electrică provine din surse 

de energie regenerabile; 

14. ia act de parteneriatul în materie de energie referitor la Pacific dintre UE și Noua 

Zeelandă; solicită ambelor părți să intensifice cooperarea privind energia sustenabilă, în 

conformitate cu inițiativa UE „Energie durabilă pentru toți”; 

15. recunoaște contribuția Noii Zeelande la protecția, conservarea și folosirea sustenabilă a 

resurselor marine, precum și la cercetarea în domeniul marin; 

16. consideră că Noua Zeelandă este un partener important pentru cooperare și protecția 

mediului în regiunea Pacificului și în Antarctica; 

17. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 

Serviciului European de Acțiune Externă, Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al 

Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor 

membre, precum și guvernului și parlamentului Noii Zeelande. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0449 

Activitățile Ombudsmanului European în 2016  

Rezoluția Parlamentului European din 16 noiembrie 2017 referitoare la raportul anual 

privind activitățile Ombudsmanului European în 2016 (2017/2126(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere raportul anual referitor la activitățile Ombudsmanului European în 

2016, 

– având în vedere articolul 15 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE), 

– având în vedere articolele 24 și 228 din TFUE, 

– având în vedere articolul 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 42 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere articolul 43 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 

– având în vedere Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, 

– având în vedere Decizia 94/262/CECO, CE, Euratom a Parlamentului European din 9 

martie 1994 privind statutul și condițiile generale pentru exercitarea funcțiilor 

Ombudsmanului1, 

– având în vedere Codul European al Bunei Conduite Administrative2, astfel cum a fost adoptat 

de Parlamentul European la 6 septembrie 2001, 

– având în vedere Acordul-cadru de cooperare încheiat între Parlamentul European și 

Ombudsman la 15 martie 2006, care a intrat în vigoare la 1 aprilie 2006, 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la activitățile Ombudsmanului 

                                                           
1  JO L 113, 4.5.1994, p. 15. 
2  JO C 72 E, 21.3.2002, p. 331. 
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European, 

– având în vedere articolul 220 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru petiții (A8-0328/2017), 

A. întrucât raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2016 a fost 

prezentat oficial Președintelui Parlamentului European la 17 mai 2017 și întrucât 

Ombudsmanul, Emily O’Reilly, și-a prezentat raportul în fața Comisiei pentru petiții la 

30 mai 2017 la Bruxelles; 

B. întrucât, în temeiul articolelor 24 și 228 din TFUE, Ombudsmanul European este 

împuternicit să primească plângeri care privesc cazuri de administrare defectuoasă în 

activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, cu excepția Curții de 

Justiție a Uniunii Europene în exercitarea funcțiilor jurisdicționale ale acesteia;  

C. întrucât articolul 15 din TFUE prevede că „în scopul promovării unei bune guvernări și 

asigurării participării societății civile, instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii 

acționează respectând în cel mai înalt grad principiul transparenței” și că „orice cetățean 

al Uniunii și orice persoană fizică sau juridică, care are reședința sau sediul statutar într-

un stat membru, are drept de acces la documentele instituțiilor, organelor, oficiilor și 

agențiilor Uniunii”; întrucât, pentru protejarea drepturilor și a libertăților fundamentale 

ale cetățenilor, este esențial să se asigure furnizarea unor servicii de înaltă calitate către 

cetățenii UE, precum și capacitatea administrației UE de a reacționa la nevoile și 

preocupările acestora; 

D. întrucât articolul 41 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale prevede că „orice 

persoană are dreptul de a beneficia, în ce privește problemele sale, de un tratament 

imparțial, echitabil și într-un termen rezonabil din partea instituțiilor, organelor, oficiilor 

și agențiilor Uniunii”; 

E. întrucât articolul 43 din Cartă prevede că „orice cetățean al Uniunii, precum și orice 

persoană fizică sau juridică care are reședința sau sediul social într-un stat membru au 

dreptul de a sesiza Ombudsmanul cu privire la cazurile de administrare defectuoasă în 

activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor Uniunii, cu excepția Curții de 

Justiție a Uniunii Europene în exercitarea funcției sale jurisdicționale”; 

F. întrucât principala prioritate a Ombudsmanului European este de a se asigura că 

drepturile cetățenilor sunt pe deplin respectate și că dreptul la o bună administrare din 

partea instituțiilor, organelor, oficiilor sau agențiilor UE reflectă cele mai înalte 

standarde;  

G. întrucât, în 2016, 15 797 de cetățeni au solicitat ajutorul serviciilor Ombudsmanului, 

dintre care 12 646 de cetățeni au beneficiat de consiliere prin intermediul ghidului 

interactiv de pe site-ul de internet al Ombudsmanului, iar restul de 1 271 de cereri au 

fost transmise altor părți spre informare și 1 880 au fost tratate ca plângeri de către 

Ombudsman;  

H. întrucât din numărul total de 1 880 de plângeri analizate de Ombudsman în 2016, 711 s-

au înscris în sfera de acțiune a competențelor sale, iar 1 169 s-au aflat în afara acestora;  

I. întrucât, în 2016, Ombudsmanul a deschis 245 de anchete, dintre care 235 s-au bazat pe 
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plângeri, iar 10 au fost anchete din proprie inițiativă, închizând 291 de anchete (dintre 

care 278 bazate pe plângeri și 13 anchete din proprie inițiativă); întrucât majoritatea 

anchetelor au vizat Comisia (58,8 %), urmată de agențiile UE (12,3 %), Parlamentul 

(6,5 %), Oficiul European pentru Selecția Personalului (EPSO) (5,7 %), Serviciul 

European de Acțiune Externă (SEAE) (4,5 %), Oficiul European de Luptă Antifraudă 

(OLAF) (0,8 %) și alte instituții (11,4 %); 

J. întrucât, în fiecare an, Ombudsmanul primește un număr mare de plângeri din partea 

persoanelor și a organizațiilor despre administrația UE și întrucât primele trei 

preocupări în anchetele închise de Ombudsman în 2016 au fost: transparența și accesul 

public la informații și la documente (29,6 %); buna gestionare a problemelor legate de 

personalul UE (28,2 %); și cultura serviciului (25,1 %); întrucât alte preocupări vizează 

utilizarea adecvată a puterii discreționare, inclusiv în procedurile de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor, buna gestiune financiară a granturilor și a contractelor UE și 

respectarea drepturilor procedurale și fundamentale; întrucât relevanța acestor aspecte 

evidențiază rolul central al Ombudsmanului de a contribui la garantarea transparenței și 

a imparțialității depline a proceselor decizionale și a administrației la nivelul UE, pentru 

a proteja drepturile cetățenilor și a consolida încrederea lor și a publicului;  

K. întrucât, în cadrul activității sale strategice din 2016, Ombudsmanul a închis 5 anchete 

strategice și a deschis 4 anchete strategice noi privind, printre alte subiecte, posibilele 

conflicte de interese ale consilierilor speciali și întârzierile în ceea ce privește analizele 

chimice și, în plus, a inițiat 10 inițiative strategice noi;  

L. întrucât Ombudsmanul a demarat o anchetă strategică privind modul în care Comisia 

realizează numirea și evaluarea conflictului de interese în cazul consilierilor săi speciali, 

care adesea lucrează concomitent pentru clienți din sectorul privat și pentru UE; 

M. întrucât Ombudsmanul a deschis o anchetă privind Codul de conduită pentru membrii 

Consiliului de administrație al Băncii Europene de Investiții (BEI), constatând că acesta 

nu prevede obligația de a prezenta o declarație de interese sau o declarație de interese 

financiare; 

N. întrucât criza financiară a adus cu ea o criză economică și socială, subminând, astfel, 

credibilitatea instituțiilor UE; 

O. întrucât Ombudsmanul a constatat o administrare defectuoasă în cazul Comisiei deținătoare a 

mandatului 2009-2014, care nu a anchetat încălcarea, de către un fost comisar, a Codului de 

conduită al comisarilor și nu a investigat în mod corespunzător compatibilitatea contractului 

de muncă al acestuia în sectorul privat cu obligațiile consfințite de tratatul UE; întrucât cazurile 

de administrare defectuoasă legate de activitățile comisarilor ulterioare mandatului, inclusiv 

ale Președintelui Comisiei, sporesc neîncrederea cetățenilor față de Comisie; 

P. întrucât Ombudsmanul cooperează, de asemenea, cu alte organizații internaționale, 

precum Organizația Națiunilor Unite, și face parte din cadrul UE supus Convenției 

Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap (CNUDPH), 

menit să protejeze, să promoveze și să monitorizeze punerea în aplicare a Convenției la 

nivelul instituțiilor UE; 

Q. întrucât, potrivit sondajului Eurobarometru Flash privind cetățenia Uniunii Europene 

din martie 2016, 9 din 10 cetățeni ai UE (87 %) sunt familiarizați cu statutul lor de 
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cetățeni ai Uniunii și cu dreptul lor de a depune o plângere la Parlament, Comisie sau 

Ombudsman,  

1. aprobă raportul anual pentru 2016 prezentat de Ombudsmanul European și apreciază 

prezentarea sa clară și ușor de citit, care expune cele mai importante fapte și cifre 

referitoare la activitatea Ombudsmanului în 2016; 

2. o felicită pe Emily O’Reilly pentru excelenta sa activitate în îmbunătățirea calității și 

accesibilității serviciilor Ombudsmanului și pentru buna colaborare și dialogul 

constructiv cu Parlamentul, în special cu Comisia pentru petiții, precum și cu celelalte 

instituții, organisme, oficii și agenții;  

3. recunoaște rolul anchetelor și inițiativelor strategice și le sprijină pe cele efectuate din 

proprie inițiativă de Ombudsman care urmăresc teme cu importanță strategică și sunt în 

interesul public al cetățenilor europeni; salută eforturile Ombudsmanului de a utiliza 

mai bine activitatea sa strategică pentru a permite examinarea colectivă a cazurilor 

bazate pe plângeri cu conținut similar;  

4. salută hotărârea Ombudsmanului de a reacționa prompt și eficient la nevoile și 

preocupările cetățenilor UE și sprijină noile metode de lucru și noua procedură 

raționalizată de examinare a cazurilor introduse în 2016, care permit o mai mare 

flexibilitate și eficiență și un impact mai important asupra unui număr crescut de 

cetățeni;  

5. este de acord cu faptul că provocările actuale și fără precedent cu care se confruntă UE, cum ar 

fi șomajul, inegalitățile economice și sociale, criza migrației și Brexitul, obligă toate instituțiile, 

organismele, oficiile și agențiile Uniunii, inclusiv Ombudsmanul, să depună eforturi sporite, cu 

mai multă hotărâre, pentru garantarea celui mai înalt grad de justiție socială, responsabilitate 

și transparență la nivelul UE; 

6. subliniază necesitatea îmbunătățirii dialogului social; 

7. subliniază că încrederea dintre cetățeni și instituții are o importanță covârșitoare în 

contextul economic actual; 

8. observă că Biroul Ombudsmanului a atins al doilea cel mai înalt nivel de până acum în 

ceea ce privește respectarea deciziilor și/sau a recomandărilor sale; recomandă 

Ombudsmanului să își păstreze vigilența, să identifice motivele pentru nerespectarea 

recomandărilor sale și să informeze Parlamentul European cu privire la orice situație 

recurentă de nerespectare de către administrația UE; 

9. constată scăderea numărului de anchete privind instituțiile UE efectuate de Ombudsman 

în 2016 (245 în 2016, 261 în 2015); îndeamnă instituțiile, organele, oficiile și agențiile 

Uniunii să răspundă și să reacționeze într-un termen rezonabil la observațiile critice ale 

Ombudsmanului și să își îmbunătățească rata conformității cu recomandările și/sau 

deciziile Ombudsmanului; 

10. constată că, în anul 2016, majoritatea cazurilor tratate de Ombudsman au fost închise în 

termen de 12 luni, iar perioada medie necesară pentru închiderea unei anchete a fost de 

10 luni, numai 30 % din cazuri fiind închise după 12 sau mai multe luni; îndeamnă 

Ombudsmanul să continue să își îmbunătățească metodele de lucru și să reducă perioada 
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de tratare a plângerilor, îndeosebi în cazurile deschise de peste 12 luni, fără a periclita 

eficiența activității sale; 

11. constată că anchetele legate de transparență, în special privind probleme legate de 

transparența proceselor decizionale, transparența activităților de lobby și accesul la 

documentele UE, reprezintă din nou cea mai mare parte a cazurilor tratate de 

Ombudsman, care sunt urmate de alte probleme referitoare la o serie de aspecte, de la 

încălcarea drepturilor fundamentale și aspecte etice până la contractele și granturile UE; 

12. subliniază rolul esențial al transparenței, al bunei administrări și al sistemului de ponderi 

și contraponderi instituționale în activitatea instituțiilor UE; regretă faptul că 

investigațiile legate de transparență și de accesul la informații și documente reprezintă 

în mod constant mai mult de 20 % din toate anchetele deschise de Ombudsman și au 

rămas o preocupare importantă în rândul cetățenilor UE de-a lungul timpului; invită 

instituțiile UE să publice, în mod proactiv, informații și documente, astfel încât să 

crească transparența și să reducă numărul cazurilor de administrare defectuoasă; 

13. consideră că un nivel maxim de transparență și de acces la documente deținute de 

instituțiile UE trebuie să reprezinte norma; reamintește jurisprudența Curții de Justiție a 

UE (CJUE) care prevede că cetățenii Uniunii au drept de acces public la documentele 

instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor Uniunii și că posibilele derogări și excepții 

de la acest drept ar trebui mereu puse în balanță cu principiile transparenței și 

democrației, ca o condiție prealabilă a exercitării drepturilor lor democratice; consideră 

că este necesară o revizuire a Regulamentului (CE) nr. 1049/2001 cu scopul de a facilita 

activitatea Ombudsmanului în examinarea acordării de acces la documentele 

Parlamentului, Consiliului și Comisiei; 

14. invită Comisia să îmbunătățească transparența și accesul la documente și informații în 

ceea ce privește procedurile EU Pilot legate de petițiile primite, precum și de 

procedurile EU Pilot și cele legate de constatarea neîndeplinirii obligațiilor care au fost 

închise deja; subliniază importanța unei monitorizări periodice de către Comisie, 

împreună cu Parlamentul; încurajează continuarea anchetei strategice a Ombudsmanului 

privind transparența în gestionarea de către Comisie a plângerilor privind constatarea 

neîndeplinirii obligațiilor în cadrul procedurilor EU Pilot și îndeamnă Ombudsmanul să 

fie hotărât și vigilent în continuarea investigării acestei chestiuni în 2017; consideră că 

întârzierile nerezonabile înregistrate în tratarea procedurilor de constatare a 

neîndeplinirii obligațiilor și a procedurilor EU Pilot ar putea intra, de asemenea, în sfera 

administrării defectuoase; 

15. felicită Ombudsmanul pentru hotărârea sa de a asigura cel mai înalt nivel de 

transparență în procesul decizional al UE; subliniază necesitatea de a monitoriza 

punerea în aplicare a recomandărilor Ombudsmanului privind transparența în cadrul 

trilogurilor; invită Consiliul și Comisia să publice informații relevante privind deciziile 

adoptate în cadrul trilogurilor; reiterează, de asemenea, necesitatea transparenței depline 

și consolidate în negocierile și acordurile comerciale și invită Ombudsmanul să depună 

eforturi constante pentru a monitoriza transparența în cadrul negocierilor pentru toate 

acordurile comerciale încheiate de UE cu țările terțe, având în vedere, în același timp, că 

aceasta nu ar trebui să submineze poziția de negociere a UE; 

16. reamintește importanța transparenței din partea tuturor instituțiilor UE în negocierile 

dintre UE și Regatul Unit privind retragerea acestuia din urmă din Uniune fără a 
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periclita poziția de negociere a părților; invită Ombudsmanul să monitorizeze 

respectarea transparenței pe parcursul negocierilor privind retragerea; 

17. solicită o mai mare transparență în procesul de luare a deciziilor economice și financiare 

ale UE, în special în domeniul supravegherii bancare efectuate de Banca Centrală 

Europeană; în plus, sprijină recomandările Ombudsmanului de îmbunătățire a 

transparenței BEI și a Eurogrupului și de consolidare a normelor lor interne de etică și 

recunoaște, în același timp, eforturile recente ale Ombudsmanului în acest sens, precum 

și faptul că Regulamentul (UE) nr. 1049/2001 nu se aplică Eurogrupului, întrucât acesta 

nu este o instituție sau un organ în sensul tratatelor; solicită respectarea recomandărilor 

Ombudsmanului referitoare la revizuirea mecanismului BEI de tratare a plângerilor și 

subliniază importanța unui mecanism de tratare a plângerilor independent; invită 

Ombudsmanul să își asume un rol mai activ în garantarea faptului că noul mecanism al 

BEI de tratare a plângerilor rămâne credibil și eficient în timp ce respectă principiile 

independenței operaționale, transparenței, accesibilității, promptitudinii și caracterului 

adecvat al resurselor; 

18. își exprimă sprijinul deplin pentru obiectivul final al Ombudsmanului, acela de a 

contribui la consolidarea structurilor și instituțiilor răspunderii și transparenței la nivelul 

UE și de a îmbunătăți calitatea democrației în Europa; 

19. ia act de constatarea Ombudsmanului privind administrarea defectuoasă legată de Codul 

de conduită al comisarilor; subliniază importanța unor standarde morale și etice înalte în 

cadrul administrației UE și ia act de decizia Comisiei de a mări perioada de 

incompatibilitate la doi ani pentru foștii comisari și la trei ani pentru foștii președinți ai 

Comisiei, dar crede ferm că trebuie să se aplice norme etice mai stricte în rândul tuturor 

instituțiilor UE, inclusiv în cazul politicienilor și personalului UE, cu scopul de a 

garanta respectarea obligației privind un comportament integru și discret, total 

independent față de sectorul privat; invită Comisia să garanteze publicarea proactivă și 

transparența deplină în ceea ce privește activitatea profesională ulterioară mandatului a 

foștilor comisari; sprijină recomandările Ombudsmanului de revizuire în continuare a 

codului în conformitate cu obligațiile prevăzute în tratat, făcând normele mai explicite și 

mai ușor de pus în aplicare pentru a asigura credibilitatea, imparțialitatea și inexistența 

conflictelor de interese în fiecare caz în parte; încurajează Ombudsmanul să continue 

monitorizarea și evaluarea gradului de independență a Comitetului ad hoc pe probleme 

de etică al Comisiei; 

20. ia act de demersul Comisiei ca răspuns la recomandările Ombudsmanului cu privire la 

modul în care au fost puse în aplicare normele din Statutul funcționarilor UE care 

reglementează așa-numitul fenomen al „ușilor turnante” și așteaptă cu interes 

continuarea anchetei Ombudsmanului pentru evaluarea modului în care funcționează 

noile norme în practică; 

21. invită Ombudsmanul să își continue eforturile menite să contribuie la garantarea 

publicării prompte a numelor tuturor funcționarilor UE implicați în cazuri specifice 

fenomenului „ușilor turnante” și să garanteze transparența deplină a tuturor 

informațiilor referitoare la acestea; 

22.  sprijină angajamentul Ombudsmanului de a îmbunătăți transparența activităților de 

lobby din UE și invită Comisia să respecte pe deplin sugestiile Ombudsmanului pentru 

îmbunătățirea Registrului de transparență al UE și pentru ca acesta să devină o 
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platformă centrală obligatorie de transparență pentru toate instituțiile și agențiile UE; 

subliniază că ar trebui luate măsuri clare, dezvoltând programe de lucru coerente și 

eficace în acest scop; subliniază importanța unei mai mari transparențe, inclusiv a 

informațiilor privind finanțarea, grupurile de interese și interesele financiare;  

23. salută ancheta strategică a Ombudsmanului privind modul în care Comisia efectuează 

evaluările legate de conflictele de interese pentru consilierii săi speciali; invită Comisia 

să pună în aplicare pe deplin recomandările Ombudsmanului cu privire la procedura de 

numire a consilierilor speciali, evaluând orice potențial conflict de interese înainte și 

după numirea acestora și asigurând accesul public la documente și ședințe și informații 

cu privire la acestea; 

24. sprijină ancheta strategică a Ombudsmanului privind grupurile de experți ale Comisiei; 

îndeamnă Ombudsmanul să se asigure că, în noile reguli ale Comisiei, vor fi 

îmbunătățite gestionarea conflictelor de interese și reprezentarea egală și echilibrată a 

tuturor părților interesate, inclusiv a părților interesate din cadrul societății, precum și 

menționarea tuturor experților în registrul de transparență al UE; 

25. ia act de poziția Comisiei în ceea ce privește transparența reuniunilor sale cu lobbyiștii 

care reprezintă industria tutunului și măsurile privind transparența puse în aplicare de 

către Direcția Generală Sănătate a Comisiei; își reiterează apelul adresat Comisiei de a-

și modifica practicile și a-și face activitatea pe deplin transparentă prin publicarea pe 

internet de date referitoare la toate reuniunile cu lobbyiști sau cu reprezentanții lor 

legali, precum și procesele-verbale ale acestor reuniuni, în conformitate cu obligațiile 

care îi revin în temeiul Convenției-cadru a ONU pentru controlul tutunului (CCCT);  

26. salută recomandările practice ale Ombudsmanului care vizează interacțiunea 

funcționarilor cu lobbyiștii; îndeamnă Ombudsmanul să crească gradul de sensibilizare 

a personalului din toate instituțiile UE față de aceste recomandări prin sesiuni de 

formare, seminare și măsuri conexe de sprijin și invită toate instituțiile UE să pună în 

aplicare Codul European al Bunei Conduite Administrative a Ombudsmanului și 

măsurile privind transparența prevăzute în Convenția-cadru a ONU pentru controlul 

tutunului (CCCT); solicită din nou o actualizare efectivă a Codului de bună conduită 

administrativă prin adoptarea unui regulament obligatoriu pe această temă în cursul 

prezentei legislaturi; 

27. apreciază ancheta strategică a Ombudsmanului privind accesul la documentele 

referitoare la grupurile de pregătire ale Consiliului, inclusiv la comitetele acestuia, la 

grupurile de lucru și la Comitetul Reprezentanților Permanenți (COREPER), în 

contextul dezbaterii proiectelor de acte legislative ale UE; încurajează Ombudsmanul să 

solicite Consiliului să își sporească transparența în ceea ce privește reuniunile cu părțile 

interesate și deciziile adoptate, să respecte cerințele privind accesul la documente și să 

asigure acest acces în mod prompt și fără întârziere; 

28. felicită Ombudsmanul pentru eforturile sale de abordare a unor teme de interes public 

general precum drepturile fundamentale, siguranța și eficiența medicamentelor, 

protecția mediului și a sănătății, precum și protecția împotriva riscurilor de mediu; 

invită Ombudsmanul să monitorizeze aplicarea propunerilor sale adresate Agenției 

Europene pentru Produse Chimice, privind măsurile de descurajare a testării pe animale 

la introducerea de noi produse cosmetice pe piață, precum și a propunerilor adresate 

EPSO, privind aplicarea principiului forței majore și al transparenței în cadrul 
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procedurilor de selecție ale EPSO; 

29. ia act de experiența acumulată de Ombudsman în ceea ce privește tratarea cazurilor de 

administrare defectuoasă din instituțiile UE legate de hărțuirea sexuală și de abuzul 

sexual la locul de muncă, de exemplu în cazul plângerii 1283/2012/AN; invită 

Ombudsmanul, având în vedere Rezoluția sa din 26 octombrie 2017 referitoare la 

combaterea hărțuirii sexuale și a abuzului sexual și decizia sa de a crea un grup operativ 

de experți independenți care să examineze situația hărțuirii sexuale și a abuzului sexual 

în Parlament, să examineze, de asemenea, situația hărțuirii sexuale și a abuzului sexual 

în instituțiile, organele, oficiile și agențiile UE și să furnizeze recomandări și bune 

practici pentru prevenirea apariției unor noi cazuri în instituțiile UE; 

30. sprijină rolul Ombudsmanului de a contura o politică proactivă și transparentă în ceea ce 

privește studiile clinice efectuate de Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) și 

îndeosebi recomandările Ombudsmanului privind aprobarea Humira, unul dintre cele 

mai bine vândute medicamente la nivel mondial, utilizat în tratarea bolii Crohn; 

îndeamnă Ombudsmanul să monitorizeze în continuare EMA pentru a asigura 

respectarea celor mai înalte standarde de transparență și acces la informații cu privire la 

studiile clinice, și anume standarde care sunt în interesul public și de valoare pentru 

medici, pacienți și cercetători; 

31. invită Ombudsmanul să investigheze în continuare practicile din cadrul agențiilor UE, 

axându-se în special pe Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară și pe 

Agenția Europeană pentru Produse Chimice în legătură cu „documentele Monsanto” și 

cu posibilele implicații în ceea ce privește confidențialitatea și conflictele de interese; 

32. salută anchetele Ombudsmanului în urma reclamațiilor depuse de persoanele cu 

dizabilități și încurajează activitatea sa ca participant activ în cadrul instituit de UE în 

temeiul Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu handicap, precum și 

contribuția sa la punerea în aplicare a Strategiei europene pentru persoanele cu 

handicap; reafirmă sprijinul său deplin pentru punerea în aplicare integrală a convenției 

la nivelul UE; 

33. invită Ombudsmanul să se asigure că Comisia ține seama de propunerile și 

recomandările Ombudsmanului cu privire la viitoarea revizuire a instrumentului 

inițiativei cetățenești europene (ICE) cu scopul de a garanta faptul că procedurile și 

condițiile impuse ICE sunt cu adevărat clare, simple, ușor de pus în aplicare și 

proporționale; 

34. invită Ombudsmanul să se asigure că Comisia va contribui la crearea unei infrastructuri 

ce furnizează consiliere juridică privind inițiativele cetățenești europene și un cadru 

juridic care să-i protejeze pe membrii ICE; 

35. reamintește faptul că denunțătorii în interes public joacă un rol esențial în demascarea 

cazurilor de administrare defectuoasă și sprijină măsurile luate pentru a încuraja efectiv 

denunțarea neregulilor și a îmbunătăți protecția denunțătorilor împotriva represaliilor și 

invită Ombudsmanul să evalueze în continuare punerea în aplicare, în instituțiile UE, a 

noilor norme interne privind denunțarea în interes public; încurajează luarea de măsuri 

ca urmare a anchetelor Ombudsmanului din anul 2015 referitoare la normele interne 

privind denunțarea în interes public ale instituțiilor UE; salută normele proprii ale 

Ombudsmanului în acest domeniu și încurajează alte instituții UE să le utilizeze drept 
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model; solicită din nou o legislație UE orizontală privind protejarea denunțătorilor în 

interes public, care să stabilească canalele și procedurile corespunzătoare de raportare a 

tuturor formelor de administrare defectuoasă, precum și garanții și măsuri de protecție 

juridică adecvate la toate nivelurile pentru toate persoanele implicate; 

36. propune o revizuire a Statutului Ombudsmanului European pentru a-i permite să 

investigheze cazurile raportate de neconformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 

și să ia decizii în legătură cu punerea la dispoziție a documentelor pertinente; 

37. salută inițiativa Ombudsmanului de a identifica cele mai bune practici din administrația 

UE și de a le aduce în atenția publică prin premiul Ombudsmanului pentru buna 

administrare; 

38. încurajează Ombudsmanul să își continue colaborarea cu omologii săi la nivel național 

prin intermediul Rețelei Europene a Ombudsmanilor; sprijină ideea organizării 

conferinței anuale a Rețelei Europene a Ombudsmanilor pentru prima dată la Bruxelles 

în 2016 și angajamentul Comisiei de a colabora mai eficient cu rețeaua; 

39. își exprimă deschiderea față de organizarea viitoare, la sediul Parlamentului, a unor 

conferințe anuale ale Rețelei Europene a Ombudsmanilor, date fiind legăturile directe 

dintre Comisia pentru petiții și Ombudsman; 

40. reamintește faptul că Rețeaua Europeană a Ombudsmanilor ar putea juca un rol 

important în apărarea drepturilor cetățenilor UE în cadrul negocierilor privind retragerea 

Regatului Unit din UE; 

41. felicită Ombudsmanul pentru organizarea de reuniuni individuale cu omologii săi la 

nivel național, precum și cu societatea civilă și organizațiile patronale; îndeamnă 

Ombudsmanul să repete aceste reuniuni în toate statele membre și să sensibilizeze și 

mai mult cetățenii și întreprinderile europene în legătură cu ceea ce poate face această 

instituție pentru ei;  

42. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, precum și raportul 

Comisiei pentru petiții, Consiliului, Comisiei, Ombudsmanului European, guvernelor și 

parlamentelor statelor membre, precum și ombudsmanilor statelor membre sau 

organelor competente similare. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2017)0450 

Evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu (EIR)  

Rezoluția Parlamentului European din 16 noiembrie 2017 referitoare la evaluarea 

punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE (EIR) (2017/2705(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 3 februarie 2017, intitulată „Evaluarea 

punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE: provocări comune și modalități de 

unire a eforturilor pentru obținerea de rezultate mai bune” (COM(2017)0063) și cele 28 

de rapoarte de țară care o însoțesc, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 mai 2016 2017 intitulată „Realizarea 

beneficiilor politicilor de mediu ale UE prin intermediul unei evaluări periodice a 

punerii lor în aplicare” (COM(2016)0316), 

– având în vedere Decizia nr. 1386/2013/UE a Parlamentului European și a Consiliului 

din 20 noiembrie 2013 privind un Program general al Uniunii de acțiune pentru mediu 

până în 2020 „O viață bună, în limitele planetei noastre”1 („PAM 7”), 

– având în vedere Rezoluția adoptată de Adunarea Generală a ONU la 25 septembrie 

2015, intitulată „Transformarea lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare 

durabilă” (A/RES/70/1), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 noiembrie 2016 intitulată „Următorii pași 

către un viitor european durabil - Acțiunea europeană pentru durabilitate” 

(COM(2016)0739), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 22 mai 2017, intitulată „Semestrul european 

2017: recomandări specifice fiecărei țări” (COM(2017)0500), 

– având în vedere raportul Comisiei din 2 decembrie 2015 intitulat „Închiderea buclei - un 

plan de acțiune al UE pentru economia circulară” (COM(2015)0614), 

– având în vedere raportul Comisiei din 26 ianuarie 2017 referitor la punerea în aplicare a 

Planului de acțiune privind economia circulară (COM(2017)0033), 

– având în vedere întrebările adresate Consiliului (O-000065/2017 – B8-0606/2017) și 

Comisiei (O-000066/2017 – B8-0607/2017) referitoare la evaluarea punerii în aplicare a 

politicilor de mediu ale UE (EIR), 

                                                           
1  JO L 354, 28.12.2013, p. 171. 
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– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară, 

– având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din 

Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât UE dispune de o legislație de mediu solidă, însă punerea sa în aplicare slabă și 

defectuoasă este o problemă de lungă durată; întrucât aceste lacune în punerea în 

aplicare amenință dezvoltarea durabilă, au consecințe transfrontaliere nefaste asupra 

mediului și sănătății umane și atrag după sine costuri socioeconomice importante; 

întrucât, mai mult decât atât, lacunele în materie de punere în aplicare afectează 

credibilitatea UE; 

B. întrucât 70 % din legislația de mediu a UE este pusă în aplicare de autoritățile regionale 

și locale; 

C. întrucât evaluarea punerii în aplicare a politicilor de mediu ale UE (EIR) și cele 28 de 

rapoarte de țară au demonstrat, încă o dată, faptul că punerea în aplicare a legislației de 

mediu în UE nu este omogenă, ea variind considerabil atât între statele membre, cât și 

între diferitele sectoare de mediu; ia act, totuși, de faptul că există domenii problematice 

comune, în care punerea în aplicare este deficitară în întreaga UE și că, adesea, acestea 

vizează amenințările majore de mediu în materie de sănătate; 

D. întrucât exercițiul de raportare bienală este foarte important pentru a reflecta situația 

reală a punerii în aplicare în statele membre, dar ar fi important și să se efectueze o 

monitorizare periodică; 

E. întrucât EIR abordează părți importante din legislația de mediu a UE, însă aceasta 

trebuie extinsă în continuare pentru a permite adoptarea unor soluții mai sistematice 

pentru provocările pe care le implică dezvoltarea durabilă a mediului; 

F. întrucât EIR ar trebui să fie un instrument intersectorial, capabil să evalueze impacturile 

asupra mediului în alte domenii, precum agricultura, pescuitul, industria, transporturile, 

silvicultura și politicile regionale, în general; 

G. întrucât Comisia ar trebui să vizeze asigurarea unei mai bune comparabilități a datelor 

utilizate în evaluarea performanțelor statelor membre; întrucât diferențele dintre datele 

colectate în diversele state membre reprezintă un obstacol important în calea 

comparabilității lor și, în cele din urmă, a evaluării înseși; 

H. întrucât este important ca toate autoritățile competente să fie implicate în EIR, într-un 

mod care să fie în conformitate cu realitatea instituțională din statele membre; întrucât, 

în special, este important de subliniat că, în unele state membre, regiunile au 

competențe depline în domeniul legislației de mediu; 

I. întrucât EIR este un instrument pe deplin complementar altor instrumente care se 

axează pe o mai bună punere în aplicare, cum ar fi IMPEL (Rețeaua Uniunii Europene 

pentru punerea în aplicare și respectarea legislației din domeniul mediului) și proiectul 

„Make it work”; 

J. întrucât EIR ar trebui considerat un instrument pentru discuții politice, în special la 

nivel ministerial, și nu doar un instrument tehnic, 

Importanța și contextul EIR 

1. salută inițiativa Comisiei de a introduce o EIR și recunoaște potențialul imens pe care 

aceasta l-ar avea dacă i se acordă importanța politică corespunzătoare și este pe deplin 

transparentă; subliniază că EIR are potențialul de a plasa problemele privind punerea în 
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aplicare în fruntea agendei politice a UE, de a juca rolul de mecanism de alertă timpurie 

pentru factorii de decizie politică și, în cele din urmă, de a îmbunătăți punerea în 

aplicare a legislației și politicilor UE în materie de mediu; 

2. reamintește că Parlamentul European a solicitat în mai multe rânduri Comisiei să joace 

un rol mai activ în monitorizarea, îndrumarea și sprijinirea punerii în aplicare a 

legislației și politicii de mediu, de exemplu în ceea ce privește directivele privind 

natura; consideră că Comisia ar trebui să acționeze ferm în cazurile de încălcare, 

utilizând activ toate măsurile legislative pe care le are la dispoziție; 

3. sprijină abordarea globală, intersectorială și multilaterală adoptată de Comisie, care este 

esențială pentru a face schimbări pe teren; salută faptul că EIR identifică cauzele 

profunde ale punerii în aplicare deficitare și propune măsuri pentru a răspunde acestor 

provocări într-un mod constructiv; 

4. consideră că EIR ar trebui să fie unul dintre instrumentele utilizate pentru a crea mai 

multă coerență cu obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) și pentru a evalua 

progresele făcute de statele membre și de Uniunea Europeană pentru îndeplinirea ODD 

relevante din punct de vedere al mediului; invită, în acest sens, Comisia să studieze mai 

aprofundat modul în care punerea în aplicare a legislației UE în domeniul mediului ar 

putea favoriza și îndeplinirea obiectivelor ODD relevante și respectarea indicatorilor și 

a obiectivelor specifice aferente ODD de către statele membre; 

5. recunoaște că EIR poate servi, de asemenea, ca instrument de prevenire și astfel ar putea 

reduce numărul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor; subliniază, cu 

toate acestea, că EIR nu ar trebui să înlocuiască sau să întârzie acțiunile în constatarea 

neîndeplinirii obligațiilor care trebuie inițiate de către Comisie; 

Cum poate fi îmbunătățită EIR pentru a obține rezultate mai bune 

6. salută faptul că EIR acoperă majoritatea obiectivelor tematice ale celui de al 7-lea 

program de acțiune pentru mediu (PAM 7); regretă, cu toate acestea, faptul că domenii 

importante precum schimbările climatice, măsurile de eficiență energetică, economia de 

energie, substanțele chimice și emisiile industriale, precum și anumite provocări 

sistemice și de mediu legate de energie, transporturi, produse și politici regionale nu au 

fost acoperite și invită Comisia să se asigure că acestea sunt incluse în viitoarele 

versiuni; evidențiază faptul că datele existente publicate deja de Agenția Europeană de 

Mediu ar fi putut permite cel puțin o analiză preliminară a punerii în aplicare a 

legislației privind schimbările climatice, a măsurilor în materie de eficiență energetică și 

a economiei de energie atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre; 

7. regretă, de asemenea, că chestiuni importante precum reziduurile medicamentoase și 

hormonale din apele uzate, apele de suprafață și apele subterane și consecințele lor 

asupra apei potabile, sănătății publice, biodiversității și mediului (acvatic) nu au fost 

abordate și invită Comisia să se asigure că acestea sunt incluse în viitoarele versiuni; 

8. subliniază faptul că Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, la nivel mondial, și cel de 

al 7-lea PAM, la nivelul UE, oferă un cadru pentru politici de mediu progresiste; 

9. consideră că o legătură mai puternică între EIR și semestrul european ar spori coerența 

acțiunii Uniunii; 

10. subliniază că disponibilitatea limitată a datelor poate duce la dificultăți în ceea ce 

privește punerea în aplicare și revizuirea punerii în aplicare; 

11. subliniază importanța armonizării datelor și a ciclurilor de raportare în vederea 
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raționalizării viitoarelor procese de revizuire; invită Comisia să sporească 

comparabilitatea datelor și să includă în viitoarele EIR o secțiune specifică pentru a 

evalua calitatea raportării și datele furnizate de statele membre, în conformitate cu 

diferitele directive; subliniază importanța schimbului securizat de date electronice 

pentru a facilita raportarea de către statele membre; 

12. subliniază importanța sprijinirii evaluării calitative cu obiective cantitative; consideră, 

în acest context, că o mai bună cooperare cu Agenția Europeană de Mediu ar putea 

contribui la elaborarea indicatorilor adecvați; 

13. subliniază că EIR ar trebui să țină seama de orice probleme grave și posibile obiective 

contradictorii care există între politicile de mediu și alte politici sectoriale și să 

analizeze aceste probleme, evidențiind orice neconcordanțe, dacă este cazul, și făcând 

propuneri pentru corectarea lor; 

14. consideră că ar trebui ca statele membre să dispună de o marjă mai mică de apreciere, 

pentru a găsi soluții pentru o mai bună punere în aplicare; 

Cum se poate îmbunătăți punerea în aplicare a legislației de mediu 

15. subliniază că lipsa integrării preocupărilor legate de mediu în alte domenii de politică 

este una dintre cauzele profunde ale lacunelor în punerea în aplicare a politicii și 

legislației din domeniul mediului; 

16. subliniază că punerea în aplicare a legislației de mediu ar putea fi îmbunătățită printr-o 

mai bună integrare a legislației de mediu în alte domenii de politică și prin aplicarea 

deplină a principiului precauției; 

17. consideră că lipsa capacității administrative și lipsa guvernanței, două dintre 

principalele cauze ale punerii în aplicare defectuoase, decurg în parte din lipsa unei 

finanțări adecvate și în parte dintr-o utilizare ineficientă a fondurilor alocate de către 

statele membre și invită statele membre să aducă îmbunătățiri în aceste domenii; 

18. consideră că, în vederea unei guvernanțe bune și solide și a unei eficacități sporite, sunt 

imperios necesare colaborarea și transparența autorităților publice la toate nivelurile, o 

partajare clară a responsabilităților, furnizarea de resurse adecvate, consolidarea 

capacităților și mecanisme mai bune de coordonare; 

19. consideră că utilizarea instrumentelor de piață de către statele membre, cum ar fi o 

politică fiscală bazată pe principiul „poluatorul plătește”, reprezintă o modalitate eficace 

și eficientă de realizare a obiectivului punerii depline în aplicare a politicii de mediu; 

20. sprijină cu fermitate importanța acordată în cadrul EIR schimbului de bune practici și 

evaluării inter pares și consideră că aceasta ar putea ajuta statele membre care se 

confruntă cu dificultăți în punerea în aplicare a legislației de mediu să găsească soluții 

inovatoare; este convins, în acest context, că ar fi utile orientări din partea Comisiei; 

21. consideră că EIR ar trebui să includă calendare clare și stricte stabilite de Comisie 

pentru asigurarea punerii în aplicare a legislației de mediu în statele membre; 

22. consideră că EIR poate fi utilizată și ca instrument pentru informarea publicului, pentru 

sensibilizare, creșterea gradului de implicare a societății civile și consolidarea implicării 

publicului și a educației privind politica de mediu, în beneficiul statelor membre și al 

cetățenilor; invită, în acest context, Comisia să elaboreze un set de măsuri pentru a 

evalua progresele făcute de statele membre în ceea ce privește performanța de mediu, 

inclusiv o analiză comparativă a bunelor practici și rapoarte privind tablourile de bord, 

care ar trebui actualizate în mod regulat și publicate pentru a se asigura că sunt puse la 
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dispoziția publicului; 

23. invită Comisia și statele membre să consolideze asigurarea conformității, inclusiv prin 

intermediul îmbunătățirii și intensificării eforturilor pentru punerea în aplicare a 

Directivei privind răspunderea pentru mediul înconjurător; 

24. subliniază că ONG-urile și publicul larg pot juca, de asemenea, un rol important în 

promovarea unei mai bune puneri în aplicare, sprijinind astfel statul de drept, în cazul în 

care este disponibil un acces efectiv la justiție; 

25. invită Comisia să prezinte o propunere legislativă privind inspecțiile de mediu pentru a 

accelera punerea în aplicare a legislației și standardelor de mediu; 

26. invită Comisia, în contextul bunei guvernanțe și al asigurării conformității, să prezinte o 

nouă propunere legislativă privind standardele minime pentru acces la controlul judiciar 

și să propună revizuirea Regulamentului Aarhus de punere în aplicare a Convenției în 

ceea ce privește acțiunea Uniunii, pentru a ține seama de cele mai recente recomandări 

ale Comitetului pentru respectarea Convenției de la Aarhus; 

Rolul statelor membre și al instituțiilor UE în acțiunile subsecvente EIR 

27. invită Comisia, autoritățile competente din statele membre și părțile interesate relevante 

să se implice pe deplin în EIR, fără întârziere; subliniază rolul important al autorităților 

locale și regionale; invită statele membre să implice pe deplin autoritățile locale și 

regionale și să le încurajeze să se implice și mai mult în rețeaua IMPEL și să promoveze 

participarea experților de la nivel local și regional pentru a îmbunătăți urgent schimbul 

de date, de cunoștințe și de bune practici; 

28. invită Comisia și statele membre să îmbunătățească colectarea datelor și disponibilitatea 

informațiilor, diseminarea bunelor practici și implicarea cetățenilor și să aibă în vedere 

implicarea în mai mare măsură a autorităților locale în procesul de definire a politicii de 

mediu; 

29. invită autoritățile competente de la nivelul corespunzător din statele membre să asigure 

organizarea unor dialoguri deschise și incluzive privind punerea în aplicare, oferind 

informații corespunzătoare entităților publice și celor aparținând societății civile și 

implicându-le în mod corespunzător, și invită Comisia să se implice în aceste dialoguri 

și să informeze în permanență Parlamentul; 

30. salută propunerile politice ale Comisiei privind cadrul specific pentru dialogul structurat 

privind punerea în aplicare, însă consideră că este imperativ să se garanteze transparența 

acestui proces și implicarea ONG-urilor și a principalelor părți interesate relevante; 

31. salută discuțiile dintre Comisie, statele membre și părțile interesate în cadrul grupului de 

experți privind „înverzirea semestrului european”, însă consideră că implicarea unui 

grup specific de experți pentru punerea în aplicare a politicilor de mediu ar putea facilita 

un dialog structurat privind punerea în aplicare, în plus față de dialogurile naționale 

bilaterale; 

32. solicită ca punerea în aplicare să figureze ca punct recurent printre prioritățile și 

programele trioului de președinții, să fie discutată în cadrul Consiliului Mediu cel puțin 

o dată pe an, eventual prin intermediul unei reuniuni a Consiliului destinate punerii în 

aplicare, și să fie completată de un alt forum în care să fie implicate și Parlamentul 

European și Comitetul Regiunilor; solicită organizarea unor reuniuni comune ale 

Consiliului pentru a aborda punerea în aplicare a aspectelor intersectoriale orizontale, 

provocările comune și chestiunile emergente cu posibile repercusiuni transfrontaliere; 
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° 

° ° 

33. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


