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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0044 

Data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la 

propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei (UE) 2016/97 în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de transpunere 

ale statelor membre (COM(2017)0792 – C8-0449/2017 – 2017/0350(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0792), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 53 alineatul (1) și articolul 62 din 

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

prezentată de către Comisie (C8–0449/2017), 

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

Europene, 

– 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 14 februarie 2018, 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 afaceri economice și monetare (A8–

0024/2018), 

A.  întrucât, din motive de urgență, se justifică efectuarea votului înainte de expirarea 

termenului de opt săptămâni prevăzut la articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind 

aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 
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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(2017)0350 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 1 martie 2018 în vederea adoptării 

Directivei (UE) 2018/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 

2016/97 în ceea ce privește data de aplicare a măsurilor de transpunere ale statelor membre 

 (Text cu relevanță pentru SEE)  

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 53 alineatul (1) și 

articolul 62, 

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 1 martie 2018. 
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întrucât: 

(1) Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului2 armonizează dispozițiile 

naționale privind distribuția produselor de asigurare și reasigurare și a produselor de 

investiții bazate pe asigurări de către intermediarii de asigurări,  întreprinderile de 

asigurare și angajații acestora, precum și de către intermediarii de asigurări auxiliare în 

Uniune. 

(2) În temeiul articolului 42 alineatul (1) din Directiva (UE) 2016/97, statele membre urmează 

să pună în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se 

conforma directivei respective până la 23 februarie 2018. 

(3) La 21 septembrie 2017, Comisia a adoptat Regulamentele delegate (UE) 2017/23583 și (UE) 

2017/23594, de completare a Directivei (UE) 2016/97. 

(4) În decizia sa de a nu formula obiecțiuni la Regulamentele delegate (UE) 2017/2358 și (UE) 

2017/2359, Parlamentul European a invitat Comisia să adopte o propunere legislativă prin 

care data intrării în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare 

pentru a se conforma Directivei (UE) 2016/97 să se stabilească la 1 octombrie 2018, în loc 

de 23 februarie 2018. Parlamentul European și-a motivat solicitarea subliniind că este 

nevoie să se acorde întreprinderilor de asigurare și distribuitorilor de asigurări mai mult 

timp ca să se pregătească mai bine pentru punerea în aplicare corectă și eficace a Directivei 

(UE) 2016/97 și să pună în aplicare modificările organizatorice și tehnice necesare 

respectării Regulamentelor delegate (UE) 2017/2358 și (UE) 2017/2359. 

(5) Prin urmare, Directiva (UE) 2016/97 ar trebui modificată în consecință. 

(6) Având în vedere perioada foarte scurtă rămasă până când urmează să intre în vigoare 

actele cu putere de lege și actele administrative naționale necesare pentru a se conforma 

Directivei (UE) 2016/97 și în vederea asigurării securității juridice și a evitării unei 

                                                           
2 Directiva (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 ianuarie 

2016 privind distribuția de asigurări (JO L 26, 2.2.2016, p. 19). 
3 Regulamentul delegat (UE) 2017/2358 al Comisiei din 21 septembrie 2017 de 

completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în 
ceea ce privește cerințele de supraveghere și de guvernanță a produselor, aplicabile 
societăților de asigurare și distribuitorilor de asigurări (JO L 341, 20.12.2017, p. 1). 

4 Regulamentul delegat (UE) 2017/2359 al Comisiei din 21 septembrie 2017 de 
completare a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului în 
ceea ce privește cerințele de informare și normele de conduită profesională 
aplicabile distribuției de produse de investiții bazate pe asigurări (JO L 341, 
20.12.2017, p. 8). 
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potențiale perturbări a pieței,  prezenta directivă ar trebui să intre în vigoare în regim de 

urgență și să se aplice, cu efect retroactiv, de la 23 februarie 2018. 

(7) Prin urmare, este, de asemenea, justificat să se aplice în acest caz excepția pentru 

situațiile de urgență prevăzută la articolul 4 din Protocolul nr. 1 privind rolul 

parlamentelor naționale în Uniunea Europeană, anexat la Tratatul privind Uniunea 

Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ: 
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Articolul 1 

Directiva (UE) 2016/97 se modifică după cum urmează: 

1. La articolul 42 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următoarele paragrafe: 

„(1) Statele membre adoptă și publică până la 1 iulie 2018 actele cu putere de lege și 

actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele 

membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta. 

 Statele membre aplică dispozițiile respective cel târziu de la 1 octombrie 2018.”; 

2. La articolul 44, primul paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Directiva 2002/92/CE, astfel cum a fost modificată prin directivele menționate în partea A 

a anexei II la prezenta directivă, se abrogă de la 1 octombrie 2018, fără a aduce atingere 

obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a 

directivelor menționate în partea B a anexei II la prezenta directivă.” 

Articolul 2 

Prezenta directivă intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Aceasta se aplică cu efect retroactiv de la 23 februarie 2018. 

Articolul 3 

Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

 

Adoptată la …, 

 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

P8_TA-PROV(2018)0050 

Schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în ceea ce 

privește acordurile transfrontaliere care fac obiectul raportării * 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la 

propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce 

privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în legătură cu 

modalitățile transfrontaliere raportabile (COM(2017)0335 – C8-0195/2017 – 

2017/0138(CNS)) 

(Procedura legislativă specială – consultare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2017)0335), 

– având în vedere articolele 113 și 115 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0195/2017), 

– având în vedere Rezoluția sa din 6 iulie 2016 referitoare la deciziile fiscale și alte 

măsuri similare sau cu efecte similare5, 

– având în vedere articolul 78c din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-

0016/2018), 

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată; 

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 

293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene; 

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se 

îndepărteze de la textul aprobat de acesta; 

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în 

mod substanțial propunerea Comisiei; 

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

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

                                                           
5  Texte adoptate, P8_TA(2016)0310. 
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Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Statelor membre le este din ce în ce 

mai greu să își protejeze bazele fiscale 

naționale împotriva eroziunii, pe măsură ce 

structurile de planificare fiscală au evoluat 

într-unele foarte sofisticate și profită 

deseori de mobilitatea sporită atât a 

capitalului, cât și a persoanelor în cadrul 

pieței interne. Aceste structuri constau de 

obicei în modalități care sunt dezvoltate la 

nivelul mai multor jurisdicții și permit 

transferarea profiturilor impozabile către 

regimuri fiscale mai favorabile sau au 

efectul de a reduce cuantumul global al 

impozitelor care trebuie plătite de 

contribuabil. Ca urmare, state membre se 

confruntă deseori cu reduceri considerabile 

ale veniturilor lor fiscale, ceea ce le 

împiedică să aplice politici fiscale 

favorabile creșterii economice. Prin 

urmare, este esențial ca autoritățile fiscale 

ale statelor membre să obțină informații 

cuprinzătoare și relevante cu privire la 

modalitățile de planificare fiscală 

potențial agresivă. Aceste informații ar 

permite autorităților respective să poată 

reacționa cu promptitudine împotriva 

practicilor fiscale dăunătoare și să elimine 

lacunele prin adoptarea de acte legislative 

sau prin efectuarea de evaluări adecvate ale 

riscurilor și de audituri fiscale. 

(2) Statelor membre le este din ce în ce 

mai greu să își protejeze bazele fiscale 

naționale împotriva eroziunii, pe măsură ce 

structurile de planificare fiscală agresive și 

complexe au evoluat într-unele foarte 

sofisticate și profită deseori de mobilitatea 

sporită atât a capitalului, cât și a 

persoanelor în cadrul pieței interne. 

Respectivele structuri constau de obicei în 

modalități care sunt dezvoltate la nivelul 

mai multor jurisdicții și permit transferarea 

profiturilor impozabile ale persoanelor 

fizice și juridice către regimuri fiscale mai 

favorabile sau au efectul de a reduce 

impactul impozitelor asupra 

contribuabilului. Ca urmare, statele 

membre se confruntă deseori cu reduceri 

considerabile ale veniturilor lor fiscale. În 

plus, răspândirea ratelor de impozitare a 

societăților în interiorul statelor membre 

și între statele membre este în creștere, și 

este esențial să nu se compromită prin 

aceasta principiul egalității în materie 

fiscală. Acest fapt împiedică statele 

membre să aplice politici fiscale favorabile 

creșterii economice. Prin urmare, este 

esențial ca autoritățile fiscale ale statelor 

membre să obțină informații cuprinzătoare 

și relevante cu privire la modalitățile de 

facilitare a evaziunii fiscale și a 

practicilor de evitare a îndatoririlor 

fiscale. Aceste informații ar permite 

autorităților respective să poată reacționa 

cu promptitudine împotriva practicilor 

fiscale dăunătoare și să elimine lacunele 

prin adoptarea de acte legislative sau prin 

efectuarea de evaluări adecvate ale 

riscurilor și de audituri fiscale. O lipsă de 

reacție din partea autorităților fiscale cu 

privire la schemele raportate nu ar trebui, 

totuși, să fie interpretată drept o 

autorizare implicită a acestora de către 

autorități. Formatele de raportare ar 
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trebui să fie concise și ușor de utilizat, 

astfel încât volumul de informații care ar 

putea fi generat de punerea în aplicare a 

prezentei directive să nu descurajeze 

acțiuni semnificative privind practicile 

care fac obiectul raportării. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Având în vedere că majoritatea 

modalităților de planificare fiscală 

potențial agresivă traversează mai multe 

jurisdicții, comunicarea de informații cu 

privire la aceste modalități ar duce la 

rezultate pozitive suplimentare dacă 

informațiile respective ar fi de asemenea 

împărtășite între statele membre. În special, 

schimbul automat de informații între 

administrațiile fiscale este esențial pentru a 

pune la dispoziția acestor autorități 

informațiile care le sunt necesare pentru a 

putea lua măsuri în cazul în care observă 

practici fiscale agresive. 

(3) Având în vedere că majoritatea 

modalităților de planificare fiscală 

potențial agresivă traversează mai multe 

jurisdicții, comunicarea de informații cu 

privire la aceste modalități ar duce la 

rezultate pozitive suplimentare dacă 

informațiile respective ar fi de asemenea 

împărtășite între statele membre. În special, 

schimbul automat de informații între 

administrațiile fiscale și asigurarea 

coordonării cu unitățile de informații 

financiare ce combat spălarea banilor și 

acțiunile de finanțare a terorismului sunt 

esențiale pentru a pune la dispoziția 

acestor autorități informațiile care le sunt 

necesare pentru a putea lua măsuri în cazul 

în care observă practici fiscale agresive. Cu 

toate acestea, statele membre ar trebui 

încurajate să instituie cerințe similare de 

prezentare a informațiilor pentru acele 

modalități care există exclusiv în 

jurisdicția lor. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Recunoscând modul în care un 

cadru transparent pentru dezvoltarea 

activității economice ar putea contribui la 

combaterea evitării obligațiilor fiscale și a 

(4) Recunoscând modul în care un 

cadru transparent pentru dezvoltarea 

activității economice ar putea contribui la 

combaterea evitării obligațiilor fiscale și a 
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evaziunii fiscale pe piața internă, Comisia a 

fost invitată să se angajeze în inițiative 

privind comunicarea obligatorie a 

informațiilor referitoare la modalitățile de 

planificare fiscală potențial agresivă, în 

concordanță cu Acțiunea 12 a Planului 

OCDE privind erodarea bazei de impunere 

și transferul profiturilor (BEPS). În acest 

context, Parlamentul European a solicitat 

măsuri mai dure împotriva intermediarilor 

care participă la modalități ce pot duce la 

evitarea obligațiilor fiscale și la evaziune 

fiscală. 

evaziunii fiscale pe piața internă, Comisia a 

fost invitată să se angajeze în inițiative 

privind comunicarea obligatorie a 

informațiilor referitoare la modalitățile de 

planificare fiscală potențial agresivă, în 

concordanță cu Acțiunea 12 a Planului 

OCDE privind erodarea bazei de impunere 

și transferul profiturilor (BEPS). În acest 

context, Parlamentul European a 

demonstrat rolul esențial al 

intermediarilor în oferirea de consultanță, 

în crearea și în gestionarea sistemelor 

fiscale și a solicitat măsuri mai dure 

împotriva intermediarilor care participă la 

modalități ce pot duce la evitarea 

obligațiilor fiscale și la evaziune fiscală. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Este necesar să se reamintească 

modul în care anumiți intermediari 

financiari și alți furnizori de servicii de 

consiliere fiscală par să își fi ajutat în mod 

activ clienții să ascundă bani în străinătate. 

Mai mult, cu toate că SCR introdus prin 

Directiva 2014/107/UE a Consiliului27 

reprezintă un important pas înainte în 

crearea unui cadru transparent de 

impozitare în Uniune, cel puțin în ceea ce 

privește informațiile referitoare la conturile 

financiare, el poate fi în continuare 

îmbunătățit. 

(5) Este necesar să se reamintească 

modul în care anumiți intermediari 

financiari și alți furnizori de servicii de 

consiliere fiscală, precum și auditorii, și-

au ajutat în mod activ clienții să ascundă 

bani în străinătate. Mai mult, cu toate că 

SCR introdus prin Directiva 2014/107/UE 

a Consiliului27 reprezintă un important pas 

înainte în crearea unui cadru transparent de 

impozitare în Uniune, cel puțin în ceea ce 

privește informațiile referitoare la conturile 

financiare, el poate fi în continuare 

îmbunătățit. În plus, capacitatea statelor 

membre de a prelucra cantitatea de 

informații contabile și financiare primite 

ar trebui să fie consolidată în consecință, 

iar resursele financiare, umane și 

informatice ale administrațiilor fiscale ar 

trebui să fie sporite, acolo unde acest 

lucru este necesar și menținute la niveluri 

adecvate. 

_________________ _________________ 

27 Directiva 2014/107/UE a Consiliului din 

9 decembrie 2014 de modificare a 

27 Directiva 2014/107/UE a Consiliului din 

9 decembrie 2014 de modificare a 
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Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește 

schimbul automat obligatoriu de informații 

în domeniul fiscal (JO L 359, 16.12.2014, 

p. 1). 

Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește 

schimbul automat obligatoriu de informații 

în domeniul fiscal (JO L 359, 16.12.2014, 

p. 1). 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Comunicarea informațiilor 

referitoare la modalitățile de planificare 

fiscală potențial agresivă cu dimensiune 

transfrontalieră poate contribui în mod 

eficace la eforturile de creare a unui mediu 

de fiscalitate echitabilă în cadrul pieței 

interne. În acest context, impunerea asupra 

intermediarilor a obligației de a informa 

autoritățile fiscale cu privire la anumite 

modalități transfrontaliere care ar putea fi 

utilizate în scopul evitării obligațiilor 

fiscale ar constitui un pas în direcția cea 

bună. Pentru a dezvolta o politică mai 

cuprinzătoare, ar fi de asemenea esențial ca 

un al doilea pas, după comunicarea 

informațiilor, să fie împărtășirea de către 

autoritățile fiscale a acestor informații 

omologilor lor din alte state membre. 

Aceste mecanisme ar trebui să sporească și 

eficacitatea SCR. În plus, ar fi esențial să 

se acorde acces Comisiei la un volum 

suficient de informații care să îi permită 

acesteia să monitorizeze buna funcționare a 

prezentei directive. Acest acces al Comisiei 

la informații nu scutește un stat membru de 

obligațiile sale de a notifica toate ajutoarele 

de stat Comisiei. 

(6) Comunicarea informațiilor 

referitoare la modalitățile de planificare 

fiscală potențial agresivă cu dimensiune 

transfrontalieră poate contribui în mod 

eficace la eforturile de creare a unui mediu 

de fiscalitate echitabilă în cadrul pieței 

interne. În acest context, impunerea asupra 

intermediarilor, a auditorilor și, după caz, 

asupra contribuabililor, a obligației de a 

informa autoritățile fiscale cu privire la 

anumite modalități transfrontaliere care ar 

putea fi utilizate în scopul evitării 

obligațiilor fiscale ar constitui un pas 

necesar în direcția cea bună. Pentru a 

dezvolta o politică mai cuprinzătoare, ar fi 

de asemenea esențial ca un al doilea pas, 

după comunicarea informațiilor, să fie 

împărtășirea în mod automat de către 

autoritățile fiscale a acestor informații 

omologilor lor din alte state membre. 

Aceste mecanisme ar trebui să sporească și 

eficacitatea SCR. În plus, ar fi esențial să 

se acorde acces Comisiei la informații 

relevante care să îi permită acesteia să 

monitorizeze buna funcționare a prezentei 

directive și să și să își realizeze cu succes 

obligațiile asumate în cadrul politicilor în 

domeniul concurenței. Acest acces al 

Comisiei la informații nu scutește un stat 

membru de obligațiile sale de a notifica 

toate ajutoarele de stat Comisiei. În cele 

din urmă, pentru a spori securitatea 

juridică pentru intermediari și 

contribuabili, Comisia ar trebui să publice 

o listă a regimurilor fiscale 

transfrontaliere raportate, cu potențial de 

evitare a obligațiilor fiscale, fără a face 



 

 16 

vreo referire la intermediar sau la 

contribuabil. 

 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Se recunoaște faptul că 

comunicarea informațiilor referitoare la 

modalitățile transfrontaliere de planificare 

fiscală potențial agresivă ar avea mai multe 

șanse de a-și atinge efectul disuasiv dorit 

dacă informațiile relevante ar ajunge de 

timpuriu la autoritățile fiscale, cu alte 

cuvinte înainte ca modalitățile la care se 

referă informațiile să fie efectiv 

implementate. În cazul în care obligația de 

comunicare a informațiilor este transferată 

asupra contribuabililor, ar fi practic să se 

impună obligația de a comunica ceva mai 

târziu informațiile referitoare la 

respectivele modalități transfrontaliere de 

planificare fiscală potențial agresivă, 

deoarece este posibil ca contribuabilii să 

nu fie conștienți de natura modalităților 

în momentul conceperii lor. Pentru a 

facilita sarcina administrațiilor statelor 

membre, schimbul automat ulterior al 

informațiilor referitoare la aceste 

modalități ar putea avea loc trimestrial. 

(7) Se recunoaște faptul că 

comunicarea informațiilor referitoare la 

modalitățile transfrontaliere de planificare 

fiscală potențial agresivă ar avea mai multe 

șanse de a-și atinge efectul disuasiv dorit 

dacă informațiile relevante ar ajunge de 

timpuriu la autoritățile fiscale, cu alte 

cuvinte înainte ca modalitățile la care se 

referă informațiile să fie efectiv 

implementate. În plus, ar trebui aplicate 

sancțiuni corespunzătoare pentru a 

preveni și a elimina aceste modalități. În 

cazul în care obligația de comunicare a 

informațiilor este transferată asupra 

contribuabililor, ar fi practic să se impună 

obligația de a comunica ceva mai târziu 

informațiile referitoare la respectivele 

modalități transfrontaliere de planificare 

fiscală potențial agresivă. Pentru a facilita 

sarcina administrațiilor statelor membre, 

schimbul automat ulterior al informațiilor 

referitoare la aceste modalități ar putea 

avea loc trimestrial. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Rolul tot mai important și 

importanța drepturilor de proprietate 

intelectuală în modelele de afaceri și în 

structurile fiscale ale marilor 

întreprinderi subliniază încă o dată 
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nevoia urgentă a unui schimb mai bun de 

informații privind modalitățile de evitare a 

obligațiilor fiscale, având în vedere 

diferitele opțiuni facile rezultate din 

utilizarea drepturilor imateriale în ceea ce 

privește transferul artificial al 

profiturilor. 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 b (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9b) Lipsa unei raportări publice 

exhaustive pentru fiecare țară în parte cu 

privire la datele financiare relevante ale 

principalelor întreprinderi multinaționale 

a contribuit la gradul redus de fiabilitate a 

datelor agregate privind structurile 

offshore, subliniat de faptul că multe 

dintre recentele structuri de evitare a 

obligațiilor fiscale foarte mediatizate nu 

sunt vizibile în bazele de date actuale 

privind conturile financiare ale 

întreprinderilor comerciale. Aceste lacune 

de natură statistică îngreunează 

încercările autorităților fiscale de a 

efectua evaluări ale riscurilor privind 

jurisdicțiile cu risc și subliniază 

necesitatea unui mai bun schimb de 

informații privind structurile de 

planificare fiscală. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Dat fiind că obiectivul principal al 

unui astfel de act legislativ ar trebui să se 

concentreze pe asigurarea bunei funcționări 

a pieței interne, ar fi esențial să nu se 

reglementeze la nivelul Uniunii mai mult 

decât este necesar pentru a atinge 

(10) Dat fiind că obiectivul principal al 

unui astfel de act legislativ ar trebui să se 

concentreze pe asigurarea bunei funcționări 

a pieței interne și pe limitarea evaziunii 

fiscale și a modalităților de evitare a 

obligațiilor fiscale, ar fi esențial să nu se 
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obiectivele avute în vedere. De aceea, ar fi 

necesar ca orice norme comune privind 

comunicarea de informații să fie limitate la 

situațiile transfrontaliere, și anume la 

situațiile în care sunt implicate fie mai mult 

de un stat membru, fie un stat membru și o 

țară terță. În asemenea circumstanțe, din 

cauza impactului potențial asupra 

funcționării pieței interne, se justifică 

necesitatea de a adopta un set comun de 

norme, în loc de a lăsa statelor membre 

sarcina de a aborda această chestiune. 

reglementeze la nivelul Uniunii mai mult 

decât este necesar pentru a atinge 

obiectivele avute în vedere. De aceea, ar fi 

necesar ca orice norme comune privind 

comunicarea de informații să fie limitate la 

situațiile transfrontaliere, și anume la 

situațiile în care sunt implicate fie mai mult 

de un stat membru, fie un stat membru și o 

țară terță. În asemenea circumstanțe, din 

cauza impactului potențial asupra 

funcționării pieței interne, se justifică 

necesitatea de a adopta un set comun de 

norme, în loc de a lăsa statelor membre 

sarcina de a aborda această chestiune. În 

cazul în care un stat membru pune în 

aplicare alte măsuri naționale de 

raportare cu caracter similar, informațiile 

suplimentare colectate ar trebui partajate 

cu alte state membre, dacă este cazul. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Întrucât este posibil ca statele 

membre să nu fie motivate în elaborarea 

și punerea în aplicare a unor sancțiuni 

eficace și pentru a asigura consecvența 

punerii în aplicare a prezentei directive în 

statele membre, se impune ca schimbul de 

informații dintre autoritățile fiscale să fie 

automat în ceea ce privește impunerea de 

sancțiuni și situațiile în care statul 

membru s-a abținut de la impunerea de 

sancțiuni. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Pentru a îmbunătăți perspectivele 

de eficacitate ale prezentei directive, statele 

(13) Pentru a îmbunătăți perspectivele 

de eficacitate ale prezentei directive, statele 
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membre ar trebui să stabilească sancțiuni 

împotriva încălcării normelor naționale de 

punere în aplicare a prezentei directive și 

să asigure faptul că aceste sancțiuni se 

aplică efectiv în practică, sunt 

proporționale și au un efect disuasiv. 

membre ar trebui să stabilească sancțiuni 

împotriva încălcării normelor naționale de 

punere în aplicare a prezentei directive și 

să asigure faptul că aceste sancțiuni, 

inclusiv cele pecuniare, se aplică prompt 

și efectiv în practică, sunt proporționale și 

au un efect disuasiv. Statele membre ar 

trebui să transmită Comisiei și să facă 

publică o listă a intermediarilor și 

contribuabililor cărora le-au fost impuse 

sancțiuni în temeiul prezentei directive, 

inclusiv numele, naționalitatea și locul de 

reședință. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Considerentul 14 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) În vederea completării sau a 

modificării anumitor elemente neesențiale 

ale prezentei directive, Comisiei ar trebui 

să îi fie delegată competența de a adopta 

acte în conformitate cu articolul 290 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, în legătură cu actualizarea 

semnelor distinctive, pentru a include în 

lista semnelor distinctive modalități sau 

serii de modalități de planificare fiscală 

potențial agresivă ca reacție la 
actualizarea informațiilor cu privire la 

modalitățile sau seriile de modalități în 

cauză în urma comunicării obligatorii de 

informații referitoare la astfel de 

modalități. 

(14) În vederea completării sau a 

modificării anumitor elemente neesențiale 

ale prezentei directive, Comisiei ar trebui 

să îi fie delegată competența de a adopta 

acte în conformitate cu articolul 290 din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, în legătură cu actualizarea 

semnelor distinctive. O dată la doi ani, 

Comisia ar trebui să publice un proiect de 

actualizare a listei semnelor distinctive 

care definesc planificarea fiscală agresivă 

pentru a include orice modalități noi sau 

modificate de evaziune fiscală sau de 

evitare a obligațiilor fiscale care au fost 

identificate după ce actualizarea 

precedentă a fost publicată și să asigure 

intrarea în vigoare a acestora în termen 

de patru luni de la publicarea proiectului. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Pentru a asigura o utilizare și 
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interpretare uniformă a semnelor 

distinctive, Comisia ar trebui să 

monitorizeze cu regularitate activitățile 

autorităților fiscale, în conformitate cu 

prezenta directivă. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Întrucât obiectivul prezentei 

directive, și anume îmbunătățirea 

funcționării pieței interne prin descurajarea 

utilizării de modalități transfrontaliere de 

planificare fiscală agresivă, nu poate fi 

realizat în mod satisfăcător de către statele 

membre acționând individual într-un mod 

necoordonat, ci poate fi realizat mai bine 

la nivelul Uniunii datorită faptului că 

vizează scheme care sunt dezvoltate pentru 

a putea profita de deficiențe ale pieței care 

provin din interacțiunea dintre norme 

fiscale naționale disparate, Uniunea poate 

adopta măsuri în conformitate cu principiul 

subsidiarității stabilit la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. În 

conformitate cu principiul 

proporționalității, astfel cum este enunțat la 

articolul menționat, prezenta directivă nu 

depășește ceea ce este necesar pentru 

atingerea obiectivului respectiv, în special 

având în vedere faptul că este limitată la 

modalitățile cu o dimensiune 

transfrontalieră care implică mai mult de 

un stat membru sau un stat membru și o 

țară terță. 

(18) Întrucât obiectivele prezentei 

directive, și anume limitarea semnificativă 

a consecințelor catastrofale ale evaziunii 

fiscale și ale practicilor de evitare a 

obligațiilor fiscale asupra conturilor 

publice și îmbunătățirea funcționării pieței 

interne prin descurajarea utilizării de 

modalități transfrontaliere de planificare 

fiscală agresivă, nu pot fi realizate în mod 

satisfăcător de către statele membre 

acționând individual într-un mod 

necoordonat, ci pot fi realizate mai bine la 

nivelul Uniunii datorită faptului că vizează 

scheme care sunt dezvoltate pentru a putea 

profita de deficiențe ale pieței care provin 

din interacțiunea dintre norme fiscale 

naționale disparate, Uniunea poate adopta 

măsuri în conformitate cu principiul 

subsidiarității stabilit la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. În 

conformitate cu principiul 

proporționalității, astfel cum este enunțat la 

articolul menționat, prezenta directivă nu 

depășește ceea ce este necesar pentru 

atingerea obiectivelor respective, în special 

având în vedere faptul că este limitată la 

modalitățile cu o dimensiune 

transfrontalieră care implică mai mult de 

un stat membru sau un stat membru și o 

țară terță. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 
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Directiva 2011/16/UE 

Articolul 3 – punctul 18 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) una sau mai multe dintre părțile la 

modalitate sau la seria de modalități 

desfășoară o activitate în altă jurisdicție 

prin intermediul unui sediu permanent 

situat în jurisdicția respectivă, iar 

modalitatea sau seria de modalități 

constituie totalitatea sau o parte a activității 

acelui sediu permanent; 

(c) una sau mai multe dintre părțile la 

modalitate sau la seria de modalități 

desfășoară o activitate comercială în altă 

jurisdicție prin intermediul unui sediu 

permanent sau al unei societăți străine 

controlate de orice natură, situate în 

jurisdicția respectivă, iar modalitatea sau 

seria de modalități constituie totalitatea sau 

o parte a activității acelui sediu permanent; 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 3 – punctul 18 – litera d 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) una sau mai multe dintre părțile la 

modalitate sau la seria de modalități 

desfășoară o activitate în altă jurisdicție 

prin intermediul unui sediu permanent 

care nu este situat în jurisdicția respectivă, 

iar modalitatea sau seria de modalități 

constituie totalitatea sau o parte a 

activității acelui sediu permanent; 

(d) una sau mai multe dintre părțile la 

modalitate sau la seria de modalități 

desfășoară o activitate comercială în altă 

jurisdicție, fără a crea o prezență 

impozabilă în jurisdicția respectivă; 

 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 3 – punctul 20 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

20. «semn distinctiv» înseamnă o 20. «semn distinctiv» înseamnă o 
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caracteristică sau o însușire tipică a unei 

modalități sau serii de modalități, care este 

menționată în anexa IV. 

modalitate sau o serie de modalități, care 

este menționată în anexa IV. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 3 – punctul 23 – litera ca (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ca) un contribuabil este beneficiarul 

real al altui contribuabil, în sensul 

Directivei (UE) 2015/849. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 8aaa – alineatul 1 a (nou) 

 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a). În timp ce desfășoară audituri 

statutare ale situațiilor financiare ale 

clienților lor, auditorii fac obiectul 

obligațiilor de identificare și comunicare 

a informațiilor, prevăzute prin prezentul 

articol, în legătură cu posibile încălcări 

cunoscute auditorului și săvârșite de 

entitatea auditată sau de către 

intermediarii săi. Fiecare stat membru ia 

măsurile necesare pentru a impune 

auditorilor să transmită autorităților 

competente informațiile privind astfel de 

încălcări în termen de 10 zile lucrătoare, 

începând cu a doua zi după publicarea 

rapoartelor lor de audit. 

 

Amendamentul  22 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 8aaa – alineatul 2 – paragraful 1 

 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fiecare stat membru ia măsurile necesare 

pentru a da intermediarilor dreptul de 

derogare de la depunerea informațiilor cu 

privire la o modalitate transfrontalieră 

raportabilă sau la o serie de astfel de 

modalități în cazul în care aceștia au 

dreptul la un privilegiu juridic profesional 

în temeiul legislației naționale a statului 

membru respectiv. În astfel de 

circumstanțe, obligația de a depune 

informațiile privind o astfel de modalitate 

sau serie de modalități cade în 

responsabilitatea contribuabilului, iar 

intermediarii informează contribuabilii cu 

privire la această responsabilitate care le 

revine în urma exercitării privilegiului 

respectiv. 

Fiecare stat membru poate lua, după caz, 

măsurile necesare pentru a da 

intermediarilor dreptul de derogare de la 

depunerea informațiilor cu privire la o 

modalitate transfrontalieră raportabilă sau 

la o serie de astfel de modalități în cazul în 

care aceștia au dreptul la un privilegiu 

juridic profesional în temeiul legislației 

naționale a statului membru respectiv. În 

astfel de circumstanțe, obligația de a 

depune informațiile privind o astfel de 

modalitate sau serie de modalități cade în 

responsabilitatea contribuabilului, iar 

intermediarii informează în scris 

contribuabilii cu privire la această 

responsabilitate care le revine în urma 

exercitării privilegiului respectiv și au 

obligația de a păstra o confirmare de 

primire semnată de contribuabil. 

Contribuabilul raportează informațiile 

privind modalitățile transfrontaliere 

raportabile sau seriile de astfel de 

modalități către autoritățile fiscale 

competente în termen de zece zile 

lucrătoare. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 8aaa – alineatul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Fiecare stat membru ia măsurile 

necesare pentru a le impune intermediarilor 

și contribuabililor să depună informațiile 

(4) Fiecare stat membru ia măsurile 

necesare pentru a le impune 

intermediarilor, auditorilor și 
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cu privire la modalitățile transfrontaliere 

raportabile care au fost implementate între 

[data acordului politic] și 31 decembrie 

2018. Intermediarii și contribuabilii, după 

caz, depun informațiile cu privire la 

modalitățile transfrontaliere raportabile 

respective până la 31 martie 2019.  

contribuabililor să depună informațiile cu 

privire la modalitățile transfrontaliere 

raportabile care sunt în vigoare la [data 

intrării în vigoare a prezentei directive] și 

cele care vor intra în vigoare ulterior.  

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 8aaa – alineatul 4a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Fiecare stat membru ia măsurile 

necesare pentru a evalua modalitățile de 

planificare fiscală comunicate prin 

schimbul de informații prevăzut în 

prezenta directivă, precum și pentru a 

furniza autorităților sale fiscale resursele 

necesare în acest scop. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 8aaa – alineatul 6 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) identificarea intermediarilor și a 

contribuabililor, inclusiv numele, reședința 

fiscală și numărul de identificare fiscală 

(NIF) ale acestora, și, dacă este cazul, 

identificarea persoanelor care sunt 

întreprinderi asociate cu intermediarul sau 

cu contribuabilul; 

(a) identificarea intermediarilor sau, 

după caz, a auditorilor, și a 

contribuabililor, inclusiv numele, 

naționalitatea, reședința fiscală și numărul 

de identificare fiscală (NIF) ale acestora, 

și, dacă este cazul, identificarea 

persoanelor care sunt întreprinderi asociate 

cu intermediarul sau cu contribuabilul; 
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Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 8aaa – alineatul 6 – litera c 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) un rezumat al conținutului 

modalității transfrontaliere raportabile sau 

al seriei de astfel de modalități, inclusiv o 

trimitere la denumirea sub care sunt 

cunoscute de obicei, dacă există, și o 

descriere abstractă a modalităților sau 

activităților economice relevante, fără a 

duce la dezvăluirea unui secret comercial, 

industrial sau profesional ori a unui proces 

comercial ori a unor informații a căror 

dezvăluire este contrară politicilor publice; 

(c) un rezumat al conținutului 

modalității transfrontaliere raportabile sau 

al seriei de astfel de modalități, inclusiv o 

trimitere la denumirea sub care sunt 

cunoscute de obicei, dacă există, și o 

descriere abstractă a modalităților sau 

activităților economice relevante, fără a 

duce la dezvăluirea unui secret de 

proprietate intelectuală, industrial sau 

profesional ori a unor informații a căror 

dezvăluire este contrară politicilor publice; 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 8aaa – alineatul 6 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) data la care urmează să fie 

demarată sau a demarat implementarea 

modalității transfrontaliere raportabile sau 

a primei etape dintr-o serie de astfel de 

modalități; 

(d) data de începere a implementării 

modalității transfrontaliere raportabile sau 

a primei etape dintr-o serie de astfel de 

modalități; 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 8aaa – alineatul 6 – litera e 

 



 

 26 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(e) detaliile dispozițiilor fiscale 

naționale a căror aplicare creează un 

avantaj fiscal, dacă este cazul; 

(e) detaliile dispozițiilor fiscale 

naționale care constituie baza pentru 

modalitățile sau seriile de modalități 

raportabile, dacă este cazul; 

 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 8aaa – alineatul 6 – litera h 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(h) identificarea în celelalte state 

membre a oricărei persoane, dacă este 

cazul, care este posibil să fie afectată de 

modalitatea transfrontalieră raportabilă sau 

de seria de astfel de modalități, indicând 

care sunt statele membre de care sunt legați 

intermediarii sau contribuabilii afectați. 

(h) identificarea în celelalte state 

membre a oricărei persoane, dacă este 

cazul, care este posibil să fie afectată de 

modalitatea transfrontalieră raportabilă sau 

de seria de astfel de modalități, indicând 

care sunt statele membre de care sunt legați 

intermediarii, auditorii sau contribuabilii 

afectați. 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 8aaa – alineatul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. Pentru a facilita schimbul de 

informații menționat la alineatul (5) din 

prezentul articol, Comisia adoptă 

modalitățile practice necesare pentru 

punerea în aplicare a prezentului articol, 

inclusiv măsuri de standardizare a 

comunicării informațiilor prevăzute la 

alineatul (6) din prezentul articol, în cadrul 

procedurii de stabilire a formularului 

standard menționat la articolul 20 alineatul 

(5). 

(7) Pentru a facilita schimbul de 

informații menționat la alineatul (5) din 

prezentul articol, Comisia adoptă 

modalitățile practice și alocă resurse 

suficiente, necesare pentru punerea în 

aplicare a prezentului articol, inclusiv 

măsuri de standardizare a comunicării 

informațiilor prevăzute la alineatul (6) din 

prezentul articol, în cadrul procedurii de 

stabilire a formularului standard menționat 

la articolul 20 alineatul (5). 
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Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 8aaa – alineatul 8 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

8. Comisia nu are acces la informațiile 

menționate la alineatul (6) literele (a), (c) 

și (h). 

(8) Comisia nu are acces la informațiile 

menționate la alineatul (6) literele (b), (c), 

(d), (e), (f) și (g). Comisia publică o listă a 

modalităților transfrontaliere raportate, 

fără a face vreo referire la intermediarul 

sau la contribuabilul respectiv. 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până la 31 decembrie 2017, Comisia 

dezvoltă și dotează cu sprijin tehnic și 

logistic un registru central securizat la 

nivel de stat membru privind cooperarea 

administrativă în domeniul fiscal, în care 

informațiile care urmează să fie 

comunicate în cadrul articolului 8a 

alineatele (1) și (2) se înregistrează în 

vederea efectuării schimbului automat 

prevăzut la respectivele alineate. 

Până la 31 decembrie 2017, Comisia 

dezvoltă și dotează cu sprijin tehnic și 

logistic un registru central securizat privind 

cooperarea administrativă în domeniul 

fiscal, la care au acces doar statele 

membre și Comisia, în care informațiile 

care urmează să fie comunicate în cadrul 

articolului 8a alineatele (1) și (2) se 

înregistrează în vederea efectuării 

schimbului automat prevăzut la 

respectivele alineate. 

 

Amendamentul  33 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Până la 31 decembrie 2018, Comisia 

dezvoltă și dotează cu sprijin tehnic și 

logistic un registru central securizat la 

nivel de stat membru privind cooperarea 

administrativă în domeniul fiscal, în care 

informațiile care urmează să fie 

comunicate în cadrul articolului 8aaa 

alineatele (5), (6) și (7) se înregistrează în 

vederea efectuării schimbului automat 

prevăzut la respectivele alineate. 

Până la 31 decembrie 2018, Comisia 

dezvoltă și dotează cu sprijin tehnic și 

logistic un registru central securizat privind 

cooperarea administrativă în domeniul 

fiscal, la care au acces doar statele 

membre și Comisia, privind cooperarea 

administrativă în domeniul fiscal, în care 

informațiile care urmează să fie 

comunicate în cadrul articolului 8aaa se 

înregistrează în vederea efectuării 

schimbului automat prevăzut la 

respectivul articol. În plus, informațiile 

schimbate în temeiul schimbului automat 

de informații prevăzut la articolele 8, 8a și 

8aa, sunt, de asemenea, accesibile prin 

intermediul registrului central, la care au 

acces doar statele membre și Comisia. 

 

Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 21 – alineatul 5 – paragraful 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autoritățile competente ale tuturor statelor 

membre au acces la informațiile 

înregistrate în respectivul registru. Comisia 

are, la rândul ei, acces la informațiile 

înregistrate în respectivul registru, dar în 

limitele prevăzute la articolul 8a alineatul 

(8) și la articolul 8aaa alineatul (8). 

Modalitățile practice necesare sunt 

adoptate de Comisie în conformitate cu 

procedura menționată la articolul 26 

alineatul (2). 

Autoritățile competente ale tuturor statelor 

membre și Comisia au acces la 

informațiile înregistrate în respectivul 

registru. Modalitățile practice necesare sunt 

adoptate de Comisie în conformitate cu 

procedura menționată la articolul 26 

alineatul (2). 

 

Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
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Directiva 2011/16/UE 

Articolul 23 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Statele membre transmit Comisiei o 

evaluare anuală a eficacității schimbului 

automat de informații prevăzut la articolele 

8, 8a, 8aa și 8aaa, precum și rezultatele 

practice obținute. Comisia adoptă, prin 

intermediul unor acte de punere în aplicare, 

formularul și condițiile de comunicare a 

evaluării anuale respective. Aceste acte de 

punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura menționată la 

articolul 26 alineatul (2). 

(3) Statele membre transmit Comisiei o 

evaluare anuală a eficacității schimbului 

automat de informații prevăzut la articolele 

8, 8a, 8aa și 8aaa; calitatea și cantitatea 

informațiilor care fac obiectul 

schimbului; și modificările legislative 

propuse sau implementate pe baza 

lacunelor din cadrul de reglementare 

evidențiate de aceste informații. Comisia 

adoptă, prin intermediul unor acte de 

punere în aplicare, formularul și condițiile 

de comunicare a evaluării anuale 

respective. Aceste acte de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu 

procedura menționată la articolul 26 

alineatul (2). Pe baza acestor evaluări, 

Comisia prezintă propuneri legislative 

pentru a elimina lacunele existente în 

dreptul actual. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou) 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 23 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. La articolul 23 se introduce 

următorul alineat:  

 „(3a) Statele membre transmit Comisiei 

numărul de modalități sau de serii de 

modalități comunicate conform 

clasificării din anexa IV, împreună cu 

descrierea acestora, naționalitatea 

contribuabililor care beneficiază de aceste 

modalități și numărul de sancțiuni și 

cuantumul acestor sancțiuni aplicate 

intermediarilor sau contribuabililor care 

au divulgat modalități de planificare 
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fiscală agresivă. Comisia întocmește un 

raport anual public conținând aceste 

informații.” 

 

Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou) 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 23 – alineatul 3 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5b. La articolul 23 se introduce 

următorul alineat:  

 „(3b) Statele membre transmit anual 

Comisiei o listă a modalităților 

transfrontaliere care sunt considerate de 

către autoritatea fiscală ca fiind conforme 

cu prezenta directivă.” 

 

Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 23aa – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 26a cu 

scopul de a modifica anexa IV pentru a 

include în lista semnelor distinctive 

modalități sau serii de modalități de 

planificare fiscală potențial agresivă ca 

reacție la actualizarea informațiilor cu 

privire la modalitățile sau seriile de 

modalități în cauză în urma comunicării 

obligatorii de informații referitoare la astfel 

de modalități. 

Comisia este împuternicită să adopte acte 

delegate în conformitate cu articolul 26a cu 

scopul de a modifica anexa IV pentru a 

include în lista semnelor distinctive 

modalități sau serii de modalități de 

planificare fiscală potențial agresivă ca 

reacție la actualizarea informațiilor cu 

privire la modalitățile sau seriile de 

modalități în cauză în urma comunicării 

obligatorii de informații referitoare la astfel 

de modalități. Comisia realizează acest 

lucru la fiecare doi ani pe baza 

informațiilor care vor fi disponibile în 

ceea ce privește modalitățile noi sau 

modificate de evaziune fiscală și de 
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evitare a obligațiilor fiscale, publicându-și 

noile criterii sub formă de proiect cu 

patru luni înainte de intrarea lor în 

vigoare. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 25a – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre stabilesc normele 

referitoare la sancțiunile aplicabile pentru 

încălcarea dispozițiilor naționale adoptate 

în temeiul prezentei directive și în ceea ce 

privește articolele 8aa și 8aaa și iau toate 

măsurile necesare pentru a asigura 

aplicarea acestora. Sancțiunile prevăzute 

sunt eficace, proporționale și cu efect de 

descurajare. 

Statele membre stabilesc normele 

referitoare la sancțiunile aplicabile pentru 

încălcarea dispozițiilor naționale adoptate 

în temeiul prezentei directive și în ceea ce 

privește articolele 8aa și 8aaa și iau toate 

măsurile necesare pentru a asigura 

aplicarea acestora. Sancțiunile prevăzute 

sunt eficace, proporționale și cu efect de 

descurajare. Comisia poate publica un 

tabel cu sancțiuni cu caracter orientativ. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 
Directiva 2011/16/UE 

Articolul 26a – alineatul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Până la ... [trei ani de la data 

intrării în vigoare a prezentei directive] și, 

ulterior, la fiecare trei ani, Comisia 

transmite Parlamentului European și 

Consiliului un raport privind evaluarea și 

revizuirea prezentei directive. 
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Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Anexa 1 
Directiva 2011/16/UE 

Anexa IV – Testul beneficiului principal – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Testul se consideră a fi trecut dacă 

beneficiul principal al unei modalități sau 

serii de modalități este obținerea unui 

avantaj fiscal, în cazul în care se poate 

stabili că avantajul este rezultatul care se 

poate preconiza că va fi obținut în urma 

unei astfel de modalități sau serii de 

modalități, inclusiv profitând de modul 

specific în care este structurată modalitatea 

sau seria de modalități. 

Testul se consideră a fi trecut dacă unul 

dintre beneficiile principale ale unei 

modalități sau serii de modalități este 

obținerea unui avantaj fiscal, în cazul în 

care se poate stabili că avantajul este 

rezultatul care se poate preconiza că va fi 

obținut în urma unei astfel de modalități 

sau serii de modalități, inclusiv profitând 

de modul specific în care este structurată 

modalitatea sau seria de modalități. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0045 

Acordul bilateral UE-SUA privind măsurile prudențiale referitoare la 

asigurare și reasigurare *** 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la 

proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului bilateral dintre Uniunea 

Europeană și Statele Unite ale Americii privind măsurile prudențiale referitoare la 

asigurare și reasigurare  (08054/2017 – C8-0338/2017 – 2017/0075(NLE)) 

 

(Procedura de aprobare) 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (08054/2017), 

– având în vedere Acordul bilateral între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii privind 

măsuri prudențiale referitoare la asigurare și reasigurare (08065/2017), 

– având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 114 și 

articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (C8-0338/2017), 

– având în vedere Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 

noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de 

reasigurare (Solvabilitate II)6, 

– 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 economice și monetare (A8-

0008/2018), 

1. aprobă încheierea acordului; 

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, 

precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și al Statelor Unite ale Americii.  

                                                           
6  JO L 335, 17.12.2009, p. 1. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0051 

Porumbul modificat genetic 59122 (DAS-59122-7)  

Rezoluţia Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie 

de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe 

piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat 

genetic 59122 (DAS-59122-7) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele 

modificate genetic (D054772-02 – 2018/2568(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea 

autorizației pentru introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt 

produse din porumb modificat genetic 59122 (DAS-59122-7) în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

produsele alimentare și furajele modificate genetic (D054772-02), 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate 

genetic7, în special articolul 11 alineatul (3) și articolul 23 alineatul (3), 

– având în vedere votul din data de 16 ianuarie 2018 al Comitetului permanent pentru 

lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, care nu a emis niciun aviz,  

– având în vedere articolele 11 și 13 din 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 Comisie8,  

– având în vedere avizul adoptat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară 

la 18 mai 2017 și publicat la 29 iunie 20179, 

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și 

                                                           
7  JO L 268, 18.10.2003, p. 1. 
8  JO L 55, 28.2.2011, p. 13. 
9  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
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principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al 

exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085, 

COD(2017)0035), 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării 

organismelor modificate genetic10, 

                                                           
10  – Rezoluția Parlamentului European din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie 

a Consiliului privind introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 

2001/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L. 

linia 1507) modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare (JO C 482, 

23.12.2016, p. 110). 

  – Rezoluția din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279 

a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 

constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25 (JO C 399, 

24.11.2017, p. 71). 

  – Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de 

punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 

constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87705 × MON 89788 (JO C 35, 

31.1.2018, p. 19). 

  – Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de 

punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 

constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 (JO C 35, 

31.1.2018, p. 17). 

  – Rezoluția Parlamentului European din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de 

punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 

constau în sau sunt fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2), (JO C 35, 

31.1.2018, p. 15). 

  – Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de 

punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 

sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și 

din soiuri de porumb modificat genetic care combină două sau trei dintre evenimentele Bt11, 

MIR162, MIR604 și GA21(Texte adoptate, P8_TA(2016)0271).  

  – Rezoluția Parlamentului European din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de 

punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină 

modificate genetic (Dianthus caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (Texte adoptate, 

P8_TA(2016)0272). 

  – Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie 

de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a 

semințelor de porumb modificat genetic MON 810 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0388). 

  – Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie 

de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb 

modificat genetic MON 810 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0389). 
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  – Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie 

de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb 

modificat genetic Bt11 în vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0386). 

  – Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de 

decizie de punere în aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de 

porumb modificat genetic 1507 în vederea cultivării (Texte adoptate, 

P8_TA(2016)0387). 

  – Rezoluția Parlamentului European din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de 

decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 

produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-

24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0390). 

  – Rezoluția Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de 

decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 

produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 

× 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și din porumb modificat genetic obținut din 

combinarea a două, trei sau patru dintre evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și 

GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 

P8_TA (2017)0123). 

  – Rezoluția Parlamentului European din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie 

de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care 

conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 în 

temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 

privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 

P8_TA(2017)0215). 

  – Rezoluția Parlamentului European din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie 

de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care 

conțin, constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-

GHØØ5-8), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European 

și al Consiliului (Texte adoptate, P8_TA(2017)0214). 

  – Rezoluția Parlamentului European din 13 septembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie 

de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 

sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-68416-4 în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0341).  

  – Rezoluția Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie 

de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 

sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic FG72 × A5547-127 în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0377).  

  – Rezoluția Parlamentului European din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de 

decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 

produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-

44406-6 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 

Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 

P8_TA(2017)0378).  

  – Rezoluția Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de 
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– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară, 

– având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât prin Decizia 2007/702/CE a Comisiei s-a autorizat introducerea pe piață a 

produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 59122 

(denumit în continuare „porumb modificat genetic 59122”); întrucât, anterior 

respectivei decizii a Comisiei, la 23 martie 2007, Autoritatea Europeană pentru 

Siguranța Alimentară (EFSA) a emis un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 6 

și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care a fost publicat la 3 aprilie 200711 

(denumit în continuare „primul aviz al EFSA”);  

B. întrucât, la 19 iulie 2016, Pioneer Overseas Corporation și Dow AgroSciences Ltd. 

(denumite în continuare „solicitanții”) au depus o cerere comună pentru reînnoirea 

autorizației de introducere pe piață a produselor alimentare și a furajelor care conțin, 

sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic 59122, în conformitate cu 

articolele 11 și 23 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; întrucât cererea se referea, de 

asemenea, la introducerea pe piață a porumbului modificat genetic 59122 în produse 

care constau în acest tip de porumb sau îl conțin și care sunt destinate altor utilizări 

decât consumul uman și animal ca orice alt porumb, cu excepția cultivării; 

C. întrucât, la 18 mai 2017, EFSA a adoptat un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 

6 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003, care a fost publicat la 29 iunie 201712 

(denumit în continuare „al doilea aviz al EFSA”); 

D. întrucât porumbul modificat genetic 59122 exprimă proteinele CRY34Ab1 și 

CRY35Ab1, care conferă rezistență la insecte dăunătoare coleoptere aparținând genului 

Diabrotica, cum ar fi larvele viermelui vestic al rădăcinilor de porumb, precum și 

                                                                                                                                                                                     

decizie de punere în aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru 

introducerea pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb 

modificat genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 

al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele 

modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0396). 

  – Rezoluția Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de 

decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 

produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din soia modificată genetic 305423 

x 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × MON-Ø4Ø32-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 

1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și 

furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0397). 

  – Rezoluția Parlamentului European din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de 

decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a 

produselor care conțin, sunt constituite sau fabricate din rapiță modificată genetic MON 

88302 × Ms8 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 

88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8) și MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-

9 × ACS-BNØØ3-6), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic 

(Texte adoptate, P8_TA(2017)0398). 
11  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470  
12  http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861  

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/470
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4861
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proteina PAT, care conferă toleranță la erbicidele care conțin glufosinat;  

E. întrucât Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 afirmă faptul că produsele alimentare sau 

hrana pentru animale modificate genetic nu trebuie să aibă efecte adverse asupra 

sănătății umane, a sănătății animale sau a mediului și că, la elaborarea deciziei sale, 

Comisia ține seama de toate dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și de alți factori 

legitimi relevanți pentru subiectul în cauză;  

F. întrucât, în timpul perioadei de consultare de trei luni13, statele membre au prezentat 

numeroase observații critice față de primul aviz al EFSA în ceea ce privește, printre 

altele, planul de supraveghere insuficient, riscul de expunere a organismelor nevizate la 

toxinele BT, lipsa de temei pentru concluzia că „furajele produse din porumb modificat 

genetic 59122 sunt substanțial echivalente și echivalente din punct de vedere nutrițional 

și la fel de sigure ca furajele produse din porumb comercial” și, în ceea ce privește 

studiul efectuat pe șobolani timp de 90 de zile, faptul că porumbul modificat genetic 

59122 a fost administrat la nivelul unei singure doze pe parcursul întregului studiu, 

încălcând astfel recomandarea din orientările OCDE în cauză;  

G. întrucât, în urma cererii de reautorizare depuse de către solicitanți, EFSA a fost 

solicitată să evalueze datele furnizate de către aceștia, inclusiv rapoartele de 

monitorizare a mediului după introducerea pe piață și 11 studii de cercetare primare 

publicate între 2007 și 2016; întrucât, pe baza evaluării datelor transmise, EFSA a 

adoptat un aviz favorabil (al doilea aviz al EFSA, astfel cum se menționează mai sus), 

concluzionând că „nu au fost identificate pericole noi, cazuri de expunere modificată 

sau incertitudini științifice noi care să schimbe concluziile evaluării inițiale a riscurilor 

privind porumbul 59122”;  

H. întrucât, în timpul perioadei de consultare de trei luni14, statele membre au prezentat 

numeroase observații critice față de cel de al doilea aviz al EFSA, inclusiv, printre 

altele, legate de faptul „că monitorizarea efectuată pentru porumbul modificat genetic 

59122 nu este în măsură să furnizeze rezultate semnificative pentru evaluarea actuală și 

să soluționeze incertitudinile asociate cu evaluarea riscurilor efectuată înaintea 

autorizării, de exemplu în ceea ce privește expunerea mediului” și că „abordarea de 

monitorizare implementată pentru porumbul modificat genetic 59122 nu este în 

conformitate cu cerințele din anexa VII la Directiva 2001/18/CE”;  

I. întrucât un stat membru a întrebat de ce mai multe studii publice care demonstrează 

imunogenitatea proteinelor Cry la șoareci nu au fost prezentate de către solicitanți și 

deci nu au fost evaluate de EFSA și a recomandat ca preocupările legate de 

imunogenitate și efectul adjuvant al proteinelor Cry exprimate în porumbul modificat 

genetic 59122 să fie soluționate înainte de a se acorda reînnoirea autorizației;  

J. întrucât un stat membru a precizat că Uniunea a aprobat Convenția privind diversitatea 

biologică, care impune responsabilități internaționale atât țărilor exportatoare, cât și 

                                                           
13  Anexa G – Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului OMG 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2016-00526  

14  Anexa G – Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului OMG 
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2016-00526  

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2016-00526
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celor importatoare în ceea ce privește diversitatea biologică și că, prin urmare, este 

important să se ia în considerare impactul importului de porumb modificat genetic 

59122 în Uniune, atât asupra biodiversității din Uniune, cât și asupra biodiversității din 

țările în care acesta se cultivă; 

K. întrucât glufosinatul este clasificat drept toxic pentru reproducere și se încadrează, prin 

urmare, la criteriile de excludere din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al 

Parlamentului European și al Consiliului15; întrucât autorizația glufosinatului expiră la 

31 iulie 201816; 

L. întrucât utilizarea unor erbicide complementare face parte din practicile agricole 

obișnuite de cultivare a plantelor rezistente la erbicide și, prin urmare, poate fi de 

așteptat ca reziduurile de pulverizare să fie întotdeauna prezente în recoltă, acestea fiind 

componente inevitabile; întrucât s-a demonstrat că culturile modificate genetic tolerante 

la erbicide duc la o utilizare mai intensă a erbicidelor complementare decât culturile 

echivalente tradiționale17;  

M. întrucât reziduurile din pulverizările cu glufosinat nu au fost evaluate în niciunul dintre 

avizele EFSA; întrucât în culturile de porumb modificat genetic 59122 importate în 

Uniune pentru produse alimentare și furaje vor fi prezente reziduuri de glufosinat;  

N. întrucât autorizarea importului de porumb modificat genetic tolerant la glufosinat ar fi 

un act inacceptabil din punctul de vedere al siguranței alimentare, precum și un act 

foarte inconsecvent, dat fiind faptul că autorizația de utilizare a glufosinatului în 

Uniune expiră la 31 iulie 2018, din cauza toxicității sale pentru reproducere18; 

O. întrucât, în urma votului său din 16 ianuarie 2018, Comitetul permanent pentru lanțul 

alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, nu a emis niciun aviz; întrucât 12 state membre au votat împotrivă, în 

timp ce 12 state membre, care reprezintă doar 38,83 % din populația Uniunii, au votat 

pentru, iar patru state membre s-au abținut; 

P. întrucât, în mai multe rânduri, Comisia a deplâns faptul că, de la intrarea în vigoare a 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, aceasta a adoptat decizii de autorizare fără 

sprijinul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și că 

returnarea dosarului către Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care 

constituie de fapt o excepție în cadrul întregii proceduri, a devenit o regulă în procesul 

decizional cu privire la produsele alimentare și furajele modificate genetic; întrucât și 

Președintele Comisiei, dl Juncker, și-a exprimat regretul față de această practică, pe 

                                                           
15  JO L 309, 24.11.2009, p. 1. 
16  Punctul 7 din anexa la Regulamentul de punere ]n aplicare (UE) 2015/404 al Comisiei 

(JO L 67, 12.3.2015, p. 6).  
17  https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7  
18  Anexa G – Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului OMG 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-
Q-2013-01002 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00267-015-0589-7
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-01002
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care o consideră nedemocratică19; 

Q. întrucât, la 28 octombrie 2015, Parlamentul a respins în primă lectură propunerea 

legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/200320 și 

a invitat Comisia să o retragă și să propună o nouă propunere; 

R. întrucât la considerentul 14 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 se prevede că, în 

măsura posibilului, Comisia ar trebui să acționeze astfel încât să evite să se opună unei 

poziții predominante care ar putea apărea în cadrul comitetului de apel în ceea ce 

privește adecvarea unui act de punere în aplicare, în special cu privire la probleme 

sensibile precum sănătatea consumatorilor, siguranța alimentară și protecția mediului, 

1. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește 

competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; 

2. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este în 

conformitate cu dreptul Uniunii, deoarece nu este compatibilă cu obiectivul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale 

prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al 

Consiliului21, constă în asigurarea unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de 

protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și calității vieții animalelor, a intereselor 

de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele 

modificate genetic, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne; 

3. solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare; 

4. solicită Comisiei să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de 

autorizare a organismelor modificate genetic până în momentul în care procedura de 

autorizare va fi fost revizuită pentru a se corecta deficiențele procedurii curente, care s-

a dovedit neadecvată; 

5. solicită legiuitorilor responsabili să avanseze de urgență în lucrările privind propunerea 

Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 și să garanteze, printre 

altele, că, în cazul în care Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea 

animală nu emite niciun aviz în ceea ce privește aprobarea OMG-urilor destinate 

cultivării sau consumului alimentar și hranei pentru animale, Comisia își va retrage 

propunerea; 

6. solicită, în special, Comisiei să nu autorizeze importul niciunei plante modificate 

genetic pentru utilizări în alimente sau furaje atunci când acestea sunt tolerante la 

erbicide complementare care sunt interzise sau care vor fi interzise în viitorul apropiat 

în Uniune;  

7. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre. 

                                                           
19  De exemplu, în declarația de deschidere a ședinței plenare a Parlamentului European, 

inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii Europene (Strasbourg, 15 iulie 
2014), sau în discursul privind starea Uniunii din 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 
2016). 

20  JO C 355, 20.10.2017, p. 165. 
21  JO L 31, 1.2.2002, p. 1. 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0052 

Porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603  

Rezoluţia Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la proiectul de decizie 

de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care 

conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic MON 87427 × MON 

89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) și din porumbul 

modificat genetic obținut din combinarea a două dintre evenimentele MON 87427, 

MON 89034 și NK603 și de abrogare a Deciziei 2010/420/UE (D054771-02 – 

2018/2569(RSP)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a 

introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt fabricate din porumb 

modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-

89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) și din porumbul modificat genetic obținut din combinarea 

a două dintre evenimentele MON 87427, MON 89034 și NK603 (D054771-02),  

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate 

genetic22, în special articolul 7 alineatul (3) și articolul 19 alineatul (3), 

– având în vedere votul din data de 16 ianuarie 2018 al Comitetului permanent pentru 

lanțul alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, care nu a emis niciun aviz,  

– având în vedere articolele 11 și 13 din 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 Comisie23,  

– având în vedere avizul emis de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară la 

28 iunie 2017 și publicat la 1 august 201724, 

– având în vedere propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 

                                                           
22  JO L 268, 18.10.2003, p. 1. 
23  JO L 55, 28.2.2011, p. 13. 
24  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922  

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
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de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 de stabilire a normelor și 

principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al 

exercitării competențelor de executare de către Comisie (COM(2017)0085, 

COD(2017)0035), 

– având în vedere rezoluțiile sale anterioare care ridică obiecțiuni împotriva autorizării 

organismelor modificate genetic25, 

                                                           
25  – Rezoluția din 16 ianuarie 2014 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind 

introducerea pe piață în vederea cultivării, în conformitate cu Directiva 2001/18/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului, a unui produs din porumb (Zea mays L. linia 1507) 

modificat genetic pentru rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare (JO C 482, 23.12.2016, 

p. 110). 

  – Rezoluția din 16 decembrie 2015 referitoare la Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/2279 

a Comisiei din 4 decembrie 2015 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 

constau în sau sunt fabricate din porumb modificat genetic NK603 × T25 (JO C 399, 

24.11.2017, p. 71). 

  – Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt 

fabricate din soia modificată genetic MON 87705 × MON 89788 (JO C 35, 31.1.2018, p. 19). 

  – Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt 

fabricate din soia modificată genetic MON 87708 × MON 89788 (JO C 35, 31.1.2018, p. 17). 

  – Rezoluția din 3 februarie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt 

fabricate din soia modificată genetic FG72 (MST-FGØ72-2) (JO C 35, 31.1.2018, p. 15). 

  – Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei 

de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din 

porumb modificat genetic Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 și din soiuri de porumb modificat 

genetic care combină două sau trei dintre evenimentele Bt11, MIR162, MIR604 și GA21 (Texte 

adoptate, P8_TA(2016)0271). 

  – Rezoluția din 8 iunie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei 

privind introducerea pe piață a unei garoafe de grădină modificate genetic (Dianthus 

caryophyllus L., linia SHD-27531-4) (Texte adoptate, P8_TA(2016)0272). 

  – Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a semințelor de porumb 

modificat genetic MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) în vederea cultivării (Texte adoptate, 

P8_TA(2016)0388). 

  – Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor din porumb modificat genetic MON 

810 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0389). 
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  – Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat genetic Bt11 în 

vederea cultivării (Texte adoptate, P8_TA(2016)0386). 

  – Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei privind introducerea pe piață a semințelor de porumb modificat 

genetic 1507 (DAS-Ø15Ø7-1) în vederea cultivării (Texte adoptate, 

P8_TA(2016)0387). 

  – Rezoluția din 6 octombrie 2016 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, 

constau în sau sunt fabricate din bumbac modificat genetic 281-24-236 × 3006-210-23 

× MON 88913 (Texte adoptate, P8_TA(2016)0390). 

  – Rezoluția din 5 aprilie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 

sunt fabricate din porumb modificat genetic Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 și 

din porumb modificat genetic obținut din combinarea a două, trei sau patru dintre 

evenimentele Bt11, 59122, MIR604, 1507 și GA21, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 

1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și 

furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA (2017)0123). 

  – Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 

sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 în temeiul Regulamentului 

(CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele 

alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0215). 

  – Rezoluția din 17 mai 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau 

sunt fabricate din bumbac modificat genetic GHB119 (BCS-GHØØ5-8), în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (Texte 

adoptate, P8_TA(2017)0214). 

  – Rezoluția din 13 septembrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau 

fabricate din soia modificată genetic DAS-68416-4 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 

1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele 

modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0341).  

  – Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a 

Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt constituite sau 

fabricate din soia modificată genetic FG72 × A5547-127 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 

1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele 

modificate genetic (Texte adoptate, P8_TA(2017)0377).  

  – Rezoluția din 4 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt 

constituite sau fabricate din soia modificată genetic DAS-44406-6 în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 

P8_TA(2017)0378).  

  – Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei privind reînnoirea autorizației pentru introducerea pe piață a 

produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic 1507 
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– având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară, 

– având în vedere articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât, la 13 septembrie 2013, Monsanto Europe S.A. a prezentat autorității naționale 

competente din Belgia o cerere pentru introducerea pe piață a unor produse alimentare, 

ingrediente alimentare și furaje care conțin, sunt constituite sau fabricate din porumb 

modificat genetic (MG) MON 87427 × MON 89034 × NK603, în conformitate cu 

articolele 5 și 17 din Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; întrucât cererea se referea, de 

asemenea, la introducerea pe piață de produse care constau în sau conțin porumbul 

modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 destinate altor utilizări decât 

consumul uman și animal ca orice alt porumb, cu excepția cultivării; 

B. întrucât cererea se referea, pentru aceste utilizări, la toate cele trei subcombinații ale 

porumbului modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603; 

C. întrucât porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 conține 

două gene pentru rezistența glifosat și produce proteinele Cry1A.105 și Cry2Ab2 care 

conferă rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare;  

D. întrucât, la 28 iunie 2017, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) a 

emis un aviz favorabil, în conformitate cu articolele 6 și 18 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, aviz publicat la 1 august 201726; 

E. întrucât Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 afirmă faptul că produsele alimentare sau 

hrana pentru animale modificate genetic nu trebuie să aibă efecte adverse asupra 

sănătății umane, a sănătății animale sau a mediului și că, la elaborarea deciziei sale, 

Comisia ține seama de toate dispozițiile relevante din dreptul Uniunii și de alți factori 

legitimi relevanți pentru subiectul în cauză;  

F. întrucât statele membre au prezentat multe observații critice în timpul perioadei de 

                                                                                                                                                                                     

(DAS-Ø15Ø7-1) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic 

(Texte adoptate, P8_TA(2017)0396). 

  – Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt 

constituite sau fabricate din soia modificată genetic 305423 × 40-3-2 (DP-3Ø5423-1 × 

MON-Ø4Ø32-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic 

(Texte adoptate, P8_TA(2017)0397). 

  – Rezoluția din 24 octombrie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în 

aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt 

constituite sau fabricate din rapiță modificată genetic MON 88302 × Ms8 × Rf3 (MON-

883Ø2-9 × ACSBNØØ5-8 × ACS-BNØØ3-6), MON 88302 × Ms8 (MON-883Ø2-9 × 

ACSBNØØ5-8) și MON 88302 × Rf3 (MON-883Ø2-9 × ACS-BNØØ3-6), în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind 

produsele alimentare și furajele modificate genetic (Texte adoptate, 

P8_TA(2017)0398). 
26  https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922 

https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
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consultare de trei luni27; întrucât cele mai critice comentarii includ faptul că analiza 

compoziției nu acoperă reziduurile erbicidelor complementare, nici metaboliții 

acestora; întrucât, având în vedere preocupările legate, printre altele, de studiile care au 

arătat o creștere a apariției calculilor urinari la șoareci hrăniți cu MON 89034, nu se 

poate trage o concluzie cu privire la riscurile asociate utilizării acestui organism 

modificat genetic (OMG) în alimentația umană sau animală; întrucât sunt necesare 

informații suplimentare înainte de a putea finaliza evaluarea riscurilor și întrucât nu se 

pot trage concluzii în ceea ce privește efectele subcronice (nu a fost realizat un studiu 

de 90 de zile), efectele pe termen lung, efectele asupra reproducerii sau dezvoltării ale 

întregului produsul alimentar și/sau ale întregului furaj;  

G. întrucât autoritatea competentă dintr-un stat membru a atras atenția asupra faptului că, 

pentru porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603 (tratat cu 

glifosat), au fost identificate diferențe semnificative din punct de vedere statistic față de 

porumbul de referință nemodificat genetic pentru 16 componente ale boabei28 și 2 

componente ale furajului29; întrucât și mai multe diferențe din punct de vedere statistic 

pentru componentele boabei (42) au fost identificate în cadrul unei comparări a 

porumbului modificat genetic netratat cu glifosat cu porumbul de referință nemodificat 

genetic; întrucât o scădere semnificativă a conținutului de vitamine și de minerale din 

culturi este o preocupare majoră pentru sănătatea umană și animală, dat fiind că 

malnutriția de tip B este o problemă mondială;  

H. întrucât un studiu independent30 a constatat că, având în vedere aceste diferențe 

statistice, se poate presupune că porumbul modificat genetic este, în esență, diferit de 

cel de referință în ceea ce privește numeroase caracteristici biologice și de compoziție și 

că, deși modificările luate ca date izolate nu ridică probleme de siguranță, numărul total 

de efecte și importanța lor semnificativă ar fi trebuit luate ca punct de plecare pentru 

investigații mai detaliate; întrucât EFSA nu a mai efectuat alte studii;  

I. întrucât solicitantul nu a furnizat date experimentale pentru subcombinațiile MON 

87427 × MON 89034 și MON 87427 × NK603; întrucât, deși grupul GMO din cadrul 

EFSA se așteaptă, în urma extrapolării datelor experimentale furnizate pentru celelalte 

subcombinații și evenimente unice, ca cele două subcombinații să fie la fel de sigure ca 

evenimentele unice deja evaluate ale porumbului MON 89034 × NK603 și MON 87427 

× MON 89034 × NK603, nu s-a efectuat nicio evaluare a gradului de incertitudine în 

ceea ce privește extrapolarea; întrucât aceste deficiențe pot invalida concluzia generală 

din avizul EFSA și pot încălca, de asemenea, „Orientările privind analiza incertitudinii 

                                                           
27  Anexa G - Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului GMO: 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-

00765  
28  FDA, cenușă, calciu, magneziu, fosfor, zinc, arginină, glicină, acid stearic, niacină, α-

tocoferol, acid ferulic și acid ρ-coumaric. A se vedea pagina 94 din anexa G – 
Observațiile statelor membre și răspunsurile Grupului GMO 
(http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-

2013-00765) și pagina 13 din avizul EFSA 
(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922). 

29  Umiditate și calciu. 
30 

 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087

427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf  

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4922
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20×%20MON%2089034%20×%20NK603%20.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20×%20MON%2089034%20×%20NK603%20.pdf
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în evaluarea științifică”, publicate de EFSA în ianuarie 201831; întrucât autorizarea nu 

ar trebui să fie luată în considerare fără o evaluare aprofundată a datelor experimentale 

pentru fiecare subcombinație a unui eveniment de transformare cu acumulare de gene;  

J. întrucât grupul GMO al EFSA a observat că planul de monitorizare a mediului după 

introducerea pe piață prezentat de solicitant pentru porumbul cu trei evenimente de 

transformare cu acumulare de gene nu cuprinde nicio prevedere pentru cele două 

subcombinații MON 87427 × MON 89034 și MON 87427 × NK603 și, prin urmare, a 

recomandat ca solicitantul să își revizuiască planul în consecință; întrucât, potrivit 

planului de monitorizare depus de către solicitant, această recomandare nu a fost 

implementată32; 

K. întrucât unul dintre scopurile principale ale evenimentului de transformare cu 

acumulare de gene este creșterea toleranței plantelor la glifosat (atât NK603, cât și 

MON 87427 exprimă enzime EPSPS care conferă toleranță la glifosat); întrucât, în 

consecință, este de așteptat ca planta să fie expusă la doze mai mari și, de asemenea, 

repetate de glifosat, care nu numai că vor duce la o acumulare mai mare de reziduuri în 

recoltă, dar pot influența și compoziția plantelor și caracteristicile lor agronomice; 

întrucât acest aspect nu a fost inclus în evaluarea riscurilor; întrucât nici reziduurile din 

pulverizările cu glifosat nu au fost evaluate în avizul EFSA;  

L. întrucât există în continuare nelămuriri legate de proprietățile cancerigene ale 

glifosatului; întrucât, în noiembrie 2015, EFSA a ajuns la concluzia că este puțin 

probabil ca glifosatul să fie cancerigen, iar în martie 2017 Agenția Europeană pentru 

Produse Chimice a ajuns la concluzia că nu se justifică clasificarea acestei substanțe; 

întrucât, în schimb, Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului 

din cadrul OMS a clasificat, în 2015, glifosatul ca fiind potențial cancerigen pentru 

oameni; întrucât Parlamentul a înființat o comisie specială pentru procedura de 

autorizare a pesticidelor de către Uniune, care va ajuta să se stabilească dacă a existat o 

influență necorespunzătoare din partea industriei asupra concluziilor agențiilor Uniunii 

cu privire la potențialul cancerigen al glifosatului;  

M. întrucât, potrivit comitetului EFSA pentru pesticide, pe baza datelor prezentate până în 

prezent nu poate fi trasă nicio concluzie cu privire la caracterul inofensiv al reziduurilor 

rămase în urma pulverizării culturilor modificate genetic cu compuși ai glifosatului33; 

întrucât aditivii și amestecurile din care aceștia fac parte și care sunt folosite în 

produsele comerciale pentru pulverizarea glifosatului pot fi mai toxice decât substanța 

activă pură34; întrucât Uniunea a eliminat deja de pe piață un aditiv cunoscut sub 

denumirea de „POE tallowamine” (polioxietilen amină - POEA) în urma preocupărilor 

legate de toxicitatea sa; întrucât, cu toate acestea, aditivii și amestecurile problematice 

pot fi permise în țările în care se cultivă acest porumb modificat genetic;  

                                                           
31  https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180124-0  
32  Anexa F – Planul de monitorizare a mediului după introducerea pe piață 

http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-

00765  
33  Concluziile EFSA în urma examinării inter pares a riscului legat de utilizarea ca 

pesticid a substanței active glifosat. Jurnalul EFSA 2015, 13 (11):4302: 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf     

34  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666    

https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/180124-0
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2013-00765
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2015.4302/epdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3955666
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N. întrucât porumbul modificat genetic importat este utilizat pe scară largă ca hrană pentru 

animale în Uniune; întrucât un studiu științific evaluat inter pares a constatat o posibilă 

legătură între glifosatul conținut în furajele cu care au fost alimentate scroafe gestante și 

creșterea incidenței anomaliilor congenitale grave la purceii lor35;  

O. întrucât dezvoltarea culturilor modificate genetic tolerante la diverse erbicide selective 

se datorează în principal evoluției rapide a rezistenței buruienilor la glifosat în țările 

care s-au bazat în mare măsură pe culturi modificate genetic; 

P.  întrucât caracteristicile de rezistență la insecte ale evenimentului de transformare cu 

acumulare de gene se datorează MON 89034, care exprimă proteinele Bt (Cry1A.105 și 

Cry2Ab2), care conferă rezistență la anumite lepidoptere dăunătoare [de exemplu, 

sfredelitorul european al porumbului (Ostrinia nubilalis)]; întrucât, potrivit unui studiu 

independent, în contextul evaluării riscurilor efectuată de EFSA, reziduurile de glifosat 

ar trebui, de asemenea, considerate un factor de stres puternic, având în vedere că 

impactul asupra celulelor și organismelor expuse mai multor factori de stres în paralel 

poate fi deosebit de important pentru eficacitatea toxinele Bt36; întrucât un studiu 

științific din 2017 privind posibilul impact al toxinelor Bt și al reziduurilor din 

pulverizarea de erbicide complementare concluzionează că ar trebui acordată o atenție 

deosebită reziduurilor de erbicide și interacțiunii acestora cu toxinele Bt37; întrucât 

acest lucru nu a fost examinat de EFSA; 

Q. întrucât, în urma votului său din 16 ianuarie 2018, Comitetul permanent pentru lanțul 

alimentar și sănătatea animală, menționat la articolul 35 din Regulamentul (CE) 

nr. 1829/2003, nu a emis niciun aviz; întrucât 14 state membre au votat împotrivă, în 

timp ce doar 11 state membre, care reprezintă numai 38,75 % din populația Uniunii, au 

votat pentru, iar trei state membre s-au abținut; 

R. întrucât, în mai multe rânduri, Comisia a deplâns faptul că, de la intrarea în vigoare a 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, aceasta a adoptat decizii de autorizare fără 

sprijinul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animală și că 

returnarea dosarului către Comisie în vederea adoptării unei decizii finale, care 

constituie de fapt o excepție în cadrul întregii proceduri, a devenit o regulă în procesul 

decizional cu privire la produsele alimentare și furajele modificate genetic; întrucât și 

Președintele Comisiei, dl Juncker, și-a exprimat regretul față de această practică, pe 

care o consideră nedemocratică38; 

S. întrucât, la 28 octombrie 2015, Parlamentul a respins în primă lectură propunerea 

legislativă din 22 aprilie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1829/200339 și 

                                                           
35  https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-

0525.1000230.php?aid=27562     
36 

 https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087

427%20%C3%97%20MON%2089034%20%C3%97%20NK603%20.pdf  
37  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/  
38  De exemplu, în declarația de deschidere a ședinței plenare a Parlamentului European, 

inclusă în orientările politice ale următoarei Comisii Europene (Strasbourg, 15 iulie 
2014), sau în discursul privind starea Uniunii din 2016 (Strasbourg, 14 septembrie 
2016). 

39  JO C 355, 20.10.2017, p. 165. 

https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
https://www.omicsonline.org/open-access/detection-of-glyphosate-in-malformed-piglets-2161-0525.1000230.php?aid=27562
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20×%20MON%2089034%20×%20NK603%20.pdf
https://www.testbiotech.org/sites/default/files/Testbiotech_Comment_Maize%20MON%2087427%20×%20MON%2089034%20×%20NK603%20.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5236067/
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a invitat Comisia să o retragă și să propună una nouă; 

T. întrucât la considerentul 14 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 se prevede că, în 

măsura posibilului, Comisia ar trebui să acționeze astfel încât să evite să se opună unei 

poziții predominante care ar putea apărea în cadrul comitetului de apel în ceea ce 

privește adecvarea unui act de punere în aplicare, în special cu privire la probleme 

sensibile precum sănătatea consumatorilor, siguranța alimentară și protecția mediului, 

1. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei depășește 

competențele de executare prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1829/2003; 

2. consideră că proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei nu este în 

conformitate cu dreptul Uniunii, deoarece nu este compatibilă cu obiectivul 

Regulamentului (CE) nr. 1829/2003, care, în conformitate cu principiile generale 

prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al 

Consiliului, constă în asigurarea unei baze prin care să se garanteze un nivel ridicat de 

protecție a vieții și sănătății umane, a sănătății și calității vieții animalelor, a intereselor 

de mediu și ale consumatorilor în ceea ce privește produsele alimentare și furajele 

modificate genetic, asigurând în același timp funcționarea eficientă a pieței interne; 

3. solicită Comisiei să își retragă proiectul de decizie de punere în aplicare; 

4. solicită Comisiei să suspende orice decizie de punere în aplicare privind cererile de 

autorizare a organismelor modificate genetic până în momentul în care procedura de 

autorizare va fi fost revizuită pentru a se corecta deficiențele procedurii curente, care s-

a dovedit neadecvată; 

5. solicită legiuitorilor responsabili să avanseze de urgență în lucrările privind propunerea 

Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 182/2011 și să garanteze, printre 

altele, că, în cazul în care Comitetul permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea 

animală nu emite niciun aviz în ceea ce privește aprobarea OMG-urilor destinate 

cultivării sau consumului alimentar și hranei pentru animale, Comisia își va retrage 

propunerea; 

6. solicită Comisiei să nu autorizeze plantele modificat genetic tolerante la erbicide fără o 

evaluare completă a reziduurilor de pulverizare cu erbicide complementare și a 

formulelor lor comerciale utilizate în țările în care sunt cultivate; 

7. invită Comisia să solicite efectuarea unor teste mult mai detaliate privind riscurile 

pentru sănătate legate de evenimentele de transformare cu acumulare de gene, cum ar fi 

porumbul modificat genetic MON 87427 × MON 89034 × NK603;  

8. solicită Comisiei să dezvolte strategii în materie de evaluare a riscurilor pentru sănătate, 

de toxicologie și de monitorizare după introducerea pe piață, care să vizeze întregul lanț 

alimentar și furajer; 

9. invită Comisia să integreze pe deplin evaluarea riscurilor generate de utilizarea de 

erbicide complementare și de reziduurile acestora în evaluarea riscurilor prezentate de 

plantele modificat genetic tolerante la erbicide, indiferent dacă planta modificată 

genetic este destinată să fie cultivată în Uniune sau să fie importată ca produs alimentar 

sau furaj;  
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10. 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(2018)0055 

Decizia Comisiei de activare a articolului 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce 

privește situația din Polonia  

Rezoluţia Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la decizia Comisiei de 

a activa articolul 7 alineatul (1) din TUE în ceea ce privește situația din Polonia 

(2018/2541(RSP)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea din 20 decembrie 2017 motivată în conformitate cu 

articolul 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană în ceea ce privește 

statul de drept în Polonia: Propunere de decizie a Consiliului privind constatarea unui 

risc clar de încălcare gravă de către Republica Polonă a statului de drept40 

– având în vedere Recomandarea (UE) 2018/103 a Comisiei din 20 decembrie 2017 

privind statul de drept în Polonia, care vine în completarea Recomandărilor (UE) 

2016/1374, (UE) 2017/146 și (UE) 2017/152041, 

– având în vedere decizia Comisiei de a introduce o acțiune la Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene împotriva Poloniei în temeiul articolului 258 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene  pentru încălcarea dreptului Uniunii prin legea de 

modificare a legislației privind organizarea judecătoriilor42, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 noiembrie 2017 referitoare la situația statului de 

drept și a democrației în Polonia43 și rezoluțiile sale anterioare pe aceeași temă, 

– având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură, 

A. întrucât în Rezoluția sa din 15 noiembrie 2017 referitoare la situația statului de drept și 

a democrației în Polonia se afirmă că situația actuală din Polonia prezintă un risc clar de 

încălcare gravă a valorilor menționate la articolul 2 din TUE, 

1. salută decizia Comisiei din 20 decembrie 2017 de a activa articolul 7 alineatul (1) din 

TUE în ceea ce privește situația din Polonia și se alătură apelului adresat de către 

Comisie autorităților din Polonia de a soluționa problemele; 

                                                           
40  COM(2017)0835. 
41  JO L 17, 23.1.2018, p. 50. 
42  SEC(2017)0560. 
43  Texte adoptate, P8_TA(2017)0442. 
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2. invită Consiliul să întreprindă fără întârziere acțiuni în conformitate cu dispozițiile 

prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din TUE; 

3.  invită Comisia și Consiliul să informeze Parlamentul pe deplin și cu regularitate cu 

privire la progresele realizate și la măsurile întreprinse în fiecare etapă a procedurii; 

4. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei și Consiliului, 

președintelui, guvernului și parlamentului Poloniei, guvernelor și parlamentelor statelor 

membre, Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE). 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0057 

Perspective și provocări pentru sectorul apicol din UE  

Rezoluţia Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la perspectivele și 

provocările pentru sectorul apicol din UE (2017/2115(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 15 noiembrie 2011 referitoare la 

sănătatea albinelor și provocările pentru sectorul apicol44, 

– având în vedere concluziile Consiliului Agricultură și Pescuit (8606/11 ADD 1 REV 1) 

cu privire la comunicarea Comisiei privind sănătatea albinelor (COM(2010)0714), 

– având în vedere lucrările Săptămânii europene a albinelor și a polenizării – EU 

BeeWeek –, organizată în cadrul Parlamentului European din 2012, 

– având în vedere Raportul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) 

„Collecting and Sharing Data on Bee Health: Towards a European Bee Partnership” din 

septembrie 2017, care implementează Parteneriatul european pentru albine, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul 

Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0014/2018), 

A. întrucât sectorul apicol face parte integrantă din agricultura europeană, numărând peste 

620 000 de apicultori în UE45; întrucât apicultura este practicată pe scară largă ca hobby 

sau pentru consumul propriu, precum și ca activitate profesională; 

B. întrucât valoarea economică reprezentată de albine include polenizarea și producerea de 

miere, ceară de albine și alte produse apicole, iar ramele din lemn sau stupii, precum și 

apiturismul, prezintă, de asemenea, o mare importanță; 

C. întrucât sectorul apicol este vital pentru UE și contribuie în mod semnificativ la 

societate, atât economic, cu aproximativ 14,2 miliarde EUR pe an, cât și ecologic, prin 

menținerea echilibrului ecologic și a biodiversității, întrucât 84 % dintre speciile de 

                                                           
44  JO C 153 E, 31.5.2013, p. 43. 
45  https://ec.europa.eu/agriculture/honey_ro 

https://ec.europa.eu/agriculture/honey_ro
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plante și 76 % din producția alimentară din Europa depind de polenizarea efectuată de 

albinele sălbatice și domestice;  

D. întrucât albinele și alți polenizatori se îngrijesc de polenizare și asigură, astfel, 

înmulțirea multor plante cultivate și sălbatice, ceea ce asigură gratuit producția 

alimentară și securitatea alimentară și conservă biodiversitatea în Europa și în lume; 

întrucât importanța polenizării în UE nu este recunoscută în mod suficient și este adesea 

subestimată, în timp ce, de exemplu, în Statele Unite se cheltuiesc anual 

2 miliarde EUR pentru polenizarea artificială; întrucât Europa adăpostește aproximativ 

10 % din diversitatea mondială a albinelor; întrucât, potrivit Institutului național 

francez pentru cercetare agronomică, mortalitatea albinelor ar costa 

150 de miliarde EUR la nivel mondial, echivalentul a 10 % din valoarea de piață a 

produselor alimentare, lucru care atestă necesitatea de a proteja insectele polenizatoare;  

E. întrucât studiile recente realizate de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și 

Agricultură (FAO) arată că creșterea densității și a varietății insectelor polenizatoare are 

un impact direct asupra productivității culturilor, precum și că acest lucru îi poate ajuta 

pe micii agricultori să-și mărească productivitatea la nivel global cu în medie 24 %; 

F. întrucât nu toate țările dispun de un sistem de înregistrare a apicultorilor și a stupilor 

care să faciliteze monitorizarea evoluțiilor din acest sector, a pieței și a sănătății 

albinelor; 

G. întrucât, în 2004, Comisia a garantat 32 de milioane EUR pe an pentru programele apicole 

naționale, exclusiv pentru apicultură, și întrucât până în 2016 această sumă a crescut la 

36 de milioane EUR, continuând însă să fie departe de suma necesară (fiind doar 0,0003 % din 

bugetul PAC); 

H. întrucât, între 2004 și 2016, numărul coloniilor de albine melifere a crescut cu 47,8 % prin 

aderarea unor noi state membre, dar finanțarea din partea UE a crescut cu doar 12 %, ceea ce 

înseamnă că fondurile UE disponibile nu sunt suficiente pentru menținerea populației de 

albine și pentru a ajuta în mod corespunzător apicultorii să-și reînnoiască coloniile de albine în 

urma scăderii populațiilor în statele membre care se confruntă cu rate ridicate ale mortalității;  

I. întrucât, în ciuda acestei creșteri statistice, mulți apicultori profesioniști și-au încetat 

activitatea, iar în unele state membre numărul coloniilor de albine a scăzut cu până la 50 % 

sau mai mult46 din cauza efectelor schimbărilor climatice (de exemplu, din cauza înghețului de 

primăvară, a secetei, a incendiilor), a anumitor substanțe chimice active și a perturbărilor din 

cadrul pieței interne a mierii a UE; întrucât continuă să se înregistreze și în prezent numeroase 

cazuri de pierderi și tulburări hibernale; 

J. întrucât programele naționale pentru sectorul apicol care primesc cofinanțare din partea UE 

au un efect global pozitiv; întrucât, cel mai probabil, punerea în aplicare la nivel național este 

cea care poate genera uneori o lipsă de încredere din partea sectorului și, prin urmare, poate 

reduce absorbția fondurilor; 

                                                           
46  Aceasta conduce la pierderi ale productivității din cauza faptului că apicultorii trebuie 

să crească stocurile de albine pentru a produce cantități de miere echivalente. 



 

 57 

K. întrucât sectorul apicol suferă de pe urma unei probleme deosebit de grave ce ține de 

demografie și de îmbătrânire, doar o mică parte dintre apicultori având sub 50 de ani, lucru 

care pune în pericol viitorul sectorului; întrucât apicultura constituie o sursă potențială de 

muncă și de integrare pentru tineri în zonele rurale, dat fiind că în numeroase regiuni 

europene accesul la terenuri este limitat; 

L. întrucât buna cunoaștere teoretică, combinată cu o formare practică pot contribui la o mai 

bună înțelegere a provocărilor viitoare pentru coloniile de albine, precum și la măsurile care 

trebuie luate în această privință, fiind, prin urmare, importante; întrucât apicultorii ar trebui să 

își desfășoare activitatea într-un mod responsabil și profesionist și în strânsă cooperare cu 

agricultorii pentru a aborda viitoarele provocări, cum ar fi schimbările climatice, catastrofele 

naturale, micșorarea suprafeței terenurilor de unde albinele își pot culege hrana, atacurile 

animalelor sălbatice și ale speciilor de păsări migratoare în unele regiuni (stupii sunt foarte 

expuși acestor prădători, dat fiind că apicultura este adesea practicată în aer liber), precum și 

sarcinile administrative considerabile în unele state membre; 

M. întrucât programele naționale de apicultură cofinanțate de către UE oferă participanților 

posibilitatea de a întreprinde proiecte de cercetare și de dezvoltare; întrucât proiectele de 

succes pot contribui în mod semnificativ la consolidarea sectorului și la îmbunătățirea 

capacității acestuia de a rezista la crizele naturale și la crizele pieței; întrucât transferul de 

cunoștințe și schimbul de bune practici și de practici inovatoare vor aduce o valoare adăugată 

sectorului apicol european, în special dacă sunt completate de un program specific, cum ar fi 

actualul „Erasmus pentru apicultori” în cadrul pilonului II al PAC; 

N. întrucât practica așa-zisei „agriculturi nomade” prezintă multe aspecte pozitive, dar și 

unele aspecte problematice, în special în ceea ce privește respectarea normelor pentru a 

evita răspândirea situațiilor de risc; întrucât ar fi necesare, prin urmare, verificări mai 

atente; 

O. întrucât mortalitatea crescută observată în prezent în rândul albinelor și al polenizatorilor 

sălbatici din Europa constituie un motiv de îngrijorare, având în vedere impactul său negativ 

asupra agriculturii, a biodiversității și a ecosistemelor; întrucât există mai mulți factori de stres 

care cresc mortalitatea albinelor și care variază în funcție de zona geografică, caracteristicile 

locale și condițiile climatice; întrucât acești factori includ impactul grav al speciilor alogene 

invazive precum Varroa destructor, gândacul mic de stup (Aethina tumida), viespea asiatică 

(Vespa velutina) și loca americană, precum și al agenților patogeni de origine animală precum 

nosemoza, impactul anumitor substanțe active din produsele de protecție a plantelor și al 

altor biocide, schimbările climatice, degradarea mediului, degradarea habitatelor, precum și 

dispariția progresivă a plantelor cu flori;întrucât albinele sunt dependente de terenurile 

agricole, zonele de suprafață și diversitatea culturilor reprezentând principala lor sursă de 

hrană și, prin urmare, ar fi util atât pentru apicultori, cât și pentru agricultori să se introducă 

un anumit tip de zone de interes ecologic denumite „suprafețe apicole”, care ar putea fi 

ulterior utilizate pe scară largă în toate statele membre, în special în perioadele de înflorire 

redusă;  

P. întrucât apicultorii se află adesea în imposibilitatea de a combate bolile albinelor și paraziții, 

dat fiind că nu dispun de informații și de formare și nici de mijloace eficace pentru combaterea 

acestor amenințări, cum ar fi accesul la medicamente pentru tratarea albinelor; întrucât 

apicultorii primesc sprijin pentru măsurile de protecție împotriva Varroa destructor, deși 
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aceste măsuri nu au încă o rată de succes de 100 %, dat fiind că eforturile de cercetare și 

dezvoltare continuă să fie inadecvate în ceea ce privește tratamentele împotriva speciilor 

parazite, impactul alimentației albinelor și expunerea la produse chimice;  

Q. întrucât obligația apicultorilor de a declara bolile și paraziții conduce la distrugerea sistematică 

a stupilor și ar putea să încurajeze apicultorii să nu le declare; întrucât medicamentele 

disponibile pe piață pentru a trata bolile care afectează albinele sunt limitate și nu corespund 

nevoii crescute de medicamente de uz veterinar eficace; întrucât mai multe substanțe 

naturale au fost testate pentru controlul varroozei, trei dintre ele devenind baza unor 

tratamente ecologice: acidul formic, acidul oxalic și timolul; 

R. întrucât agricultura bazată pe monoculturi, folosind soiuri de culturi și hibrizi cu producție mai 

mică de nectar și de polen și cu perioade mai scurte de înflorire, reduce în foarte mare măsură 

atât biodiversitatea, cât și întinderea suprafețelor de pe care albinele își pot găsi hrana 

necesară; întrucât oamenii de știință britanici au ajuns recent la concluzia că rasele de albine 

locale și regionale supraviețuiesc mai bine într-o anumită zonă decât rasele de albine melifere 

aduse din altă parte47; întrucât sănătatea și sustenabilitatea pe termen lung a sectorului apicol 

din Europa se bazează pe asigurarea sănătății și sustenabilității pe termen lung a ecotipurilor 

locale de albine melifere, având în vedere diversitatea acestora și capacitatea lor de a se 

adapta la mediul local; 

S. întrucât Platforma interguvernamentală privind biodiversitatea și serviciile ecosistemice 

(IPBES), în raportul său adoptat la 26 februarie 2016, precum și Uniunea Internațională pentru 

Conservarea Naturii (UICN) în evaluările integrate la nivel mondial privind insecticidele 

sistemice au avertizat cu privire la declinul polenizatorilor; întrucât albinele sunt un indicator 

important al calității mediului; 

T. întrucât apicultorii, agricultorii, ecologiștii și cetățenii așteaptă acțiuni bazate pe un consens 

științific clar cu privire la toate cauzele mortalității albinelor, inclusiv efectele substanțelor 

active din pesticide (de exemplu, unele substanțe neonicotinoide și alte câteva insecticide 

sistemice), astfel cum au fost identificate de EFSA;  

U. întrucât diferențele dintre descoperirile științifice pot fi parțial atribuite utilizării unor metode 

de analiză și protocoale de cercetare diferite; întrucât lipsa de coordonare a cercetării 

efectuate la nivelul UE cu privire la polenizatori și lipsa unor date accesibile și armonizate între 

părțile interesate au drept rezultat o proliferare a unor studii divergente sau contradictorii;  

V. întrucât este important să se mențină și să se intensifice dialogul și cooperarea între toate 

părțile interesate (apicultori, agricultori, oameni de știință, ONG-uri, autorități locale, industrii 

din domeniul protecției plantelor, sectorul privat, medici veterinari și publicul larg), să se 

coordoneze activitățile de cercetare și să se pună în comun în timp util toate datele colectate 

relevante;  

W. întrucât există o cerere generală pentru existența unei baze de date comune și armonizate, 

inclusiv, inter alia, privind tipul de cultură și practicile agricole, prezența dăunătorilor și a 

bolilor, condițiile climatice și meteorologice, peisajul și infrastructura, densitatea coloniilor de 

                                                           
47  „Honey bee genotypes and the environment” (Genotipurile albinelor melifere și 

mediul), în Journal of Agricultural Research 53 (2), pp. 183-187 (2014). 
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albine și rata mortalității albinelor pe regiuni, precum și privind tehnologiile și instrumentele 

digitale relevante care sunt inofensive pentru albine, ca și mass-media, astfel cum a sugerat 

inițiativa „Parteneriatul european pentru albine” adoptată în iunie 2017; întrucât rezultatele 

revizuirii științifice cuprinzătoare a EFSA, care a fost deja amânată mai mult de un an, sunt 

necesare pentru a se permite luarea de decizii pe baza celor mai recente date științifice; 

întrucât este necesar să se obțină cât se poate de curând rezultate clare cu privire la toți 

indicatorii privind sănătatea albinelor pentru a opri și reduce mortalitatea albinelor, în special 

prin teste pe teren; întrucât apicultorii, agricultorii și cetățenii se așteaptă ca Comisia să 

monitorizeze îndeaproape, împreună cu agențiile relevante ale UE și experții statelor membre, 

orientările EFSA pentru evaluarea impactului produselor de protecție a plantelor asupra 

albinelor și se așteaptă ca statele membre să le pună în aplicare în mod corespunzător; 

X. întrucât producția de miere este, de asemenea, afectată de condițiile meteorologice, dat fiind 

că vremea caldă și umedă promovează producția de miere, în timp ce vremea simultan rece și 

umedă o împiedică; întrucât pierderile din timpul toamnei și a iernii contribuie la scăderea 

populației coloniilor de albine și la scăderea producției de miere, reducere care poate ajunge 

până la 50 % în unele state membre, și chiar la 100 % în unele regiuni;  

Y. întrucât ar trebui să se acorde atenție dimensiunilor variabile ale populației de albine 

melifere în diverse regiuni agricole, dat fiind faptul că dimensiunea lor este în creștere 

în unele țări producătoare de miere și în declin în altele; 

Z. întrucât creșterea ratei mortalității albinelor a obligat apicultorii să cumpere mai des colonii 

noi, fapt care conduce la o creștere a costurilor de producție; întrucât costul unei colonii de 

albine a crescut de cel puțin patru ori comparativ cu 2002; întrucât înlocuirea unei colonii de 

albine determină adesea o scădere a producției pe termen scurt și mediu, dat fiind că noile 

colonii sunt mai puțin productive în etapa inițială de după instalare; întrucât pentru producția 

de miere apicultorii nu utilizează niciodată numărul de colonii de albine indicat de statistici, 

întrucât ei refac numărul inițial de colonii în cursul anului, în detrimentul cantităților de miere 

produse, dat fiind că înlocuirea coloniilor pierdute necesită și ea miere; 

AA. întrucât cantitatea de miere produsă și exportată s-a dublat în unele țări terțe în ultimii 15 

ani; întrucât autonomia UE în materie de miere este de doar 60 %, o cifră care rămâne 

constantă, în timp ce numărul de stupi din Uniune aproape că s-a dublat între 2003 și 2016, 

iar numărul de apicultori a crescut de la aproximativ 470 000 la aproximativ 620 000 în 

aceeași perioadă; întrucât, în 2016, principalii trei mari producători europeni de miere sunt 

România, Spania și Ungaria, urmați de Germania, Italia și Grecia; 

AB. întrucât UE importă în fiecare an aproximativ 40 % din mierea consumată; întrucât, în 2015, 

mierea importată a fost, în medie, de 2,3 ori mai ieftină decât mierea produsă în UE; întrucât 

UE importă aproximativ 200 000 de tone de miere pe an, în principal din China, Ucraina, 

Argentina și Mexic, lucru care creează un dezavantaj concurențial grav pentru apicultorii 

Uniunii în raport cu producătorii din țări terțe și previne atingerea unui grad mai ridicat de 

autonomie; întrucât mierea importată adesea nu îndeplinește standardele aplicate 

apicultorilor din UE; 

AC. întrucât consumatorii cred adesea că consumă miere provenită din Uniune, pe când o parte 

din aceasta este de fapt un amestec de miere provenită din UE cu miere provenită din țări 

terțe, iar o mare parte din mierea importată este contrafăcută; 
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AD. întrucât, începând cu 2002, cantitatea de miere din principalele regiuni producătoare de 

miere din lume a stagnat sau a scăzut ca urmare a stării proaste de sănătate a albinelor, în 

timp ce cantitatea de miere produsă în China s-a dublat (până la aproximativ 450 000 de 

tone pe an în 2012), reprezentând mai mult decât producția combinată de miere a UE, a 

Argentinei, a Mexicului, a SUA și a Canadei;  

AE. întrucât, în 2015, mai mult de jumătate din cantitatea de miere importată de UE a provenit 

din China – circa 100 000 de tone, o cantitate dublă față de 2002 –, chiar dacă numărul 

coloniilor de albine a scăzut în alte părți ale lumii; întrucât, potrivit asociațiilor de apicultori 

și a profesioniștilor, o mare parte din mierea importată din China ar putea fi contrafăcută 

prin introducerea de zahăr exogen din porumb sau trestie de zahăr; întrucât nu toate statele 

membre sunt în măsură să efectueze analize pentru detectarea neregulilor privind mierea 

importată la posturile de control la frontierele externe ale UE;  

AF. întrucât mierea este pe locul al treilea între cele mai contrafăcute produse din lume; 

întrucât contrafacerea aduce prejudicii semnificative apicultorilor europeni și expune 

consumatorii unor grave riscuri pentru sănătate; 

AG. întrucât, potrivit experților, problema cloramfenicolului din 2002 a fost soluționată de 

întreprinderile exportatoare de miere din China nu prin respectarea normelor, ci prin 

folosirea unor filtre de rășină;  

AH. întrucât, în cadrul reuniunii sale din decembrie 2015, Consiliul Agricultură și Pescuit a discutat 

problemele legate de calitatea mierii importate și de competitivitatea sectorului apicol 

european; întrucât, în urma acestei reuniuni, Comisia a dispus testarea centralizată a mierii;  

AI. întrucât eșantioanele de miere ale statelor membre au fost testate de către Centrul Comun de 

Cercetare, care a constatat, printre altele, că 20 % dintre probele prelevate la frontiera 

externă a UE și la sediile importatorilor nu îndeplineau criteriile privind compoziția mierii 

și/sau procesele de producție a acesteia, astfel cum sunt definite în Directiva 2001/110/CE 

privind mierea, și că 14 % dintre probe conțineau adaos de zahăr; întrucât, în pofida acestui 

fapt, mierea falsificată și cea contrafăcută continuă să pătrundă în Europa;  

AJ. întrucât, în conformitate cu Codex Alimentarius, care este utilizat în UE, mierea este un 

produs natural la care nu se poate adăuga nicio substanță și din care nu se poate extrage 

nicio substanță, și care nu ar trebui să fie uscat în afara stupului;  

AK. întrucât dezechilibrul de pe piața europeană a mierii determinat de importurile cu ridicata de 

miere ieftină contrafăcută a redus la jumătate prețul de achiziție a mierii în principalele țări 

producătoare ale UE (România, Spania, Ungaria, Bulgaria, Portugalia, Franța, Italia, Grecia și 

Croația) între 2014 și 2016, iar acest lucru va continua să pună apicultorii europeni într-o 

poziție dificilă și dăunătoare; 

AL. întrucât articolul 2 alineatul (4) litera (a) al doilea paragraf din Directiva privind mierea, astfel 

cum a fost modificată prin Directiva 2014/63/UE stabilește că, în cazul în care mierea provine 

din mai multe state membre sau dintr-o țară terță, indicația obligatorie a țărilor de origine 

poate fi înlocuită cu una dintre următoarele, după caz: „amestec de miere provenită din UE”, 

„amestec de miere provenită din afara UE”, sau „amestec de miere provenită din UE și din 

afara UE”; întrucât mențiunea „amestec de miere provenită din UE și din afara UE” nu este 

suficient de informativă pentru consumatori;  
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AM. întrucât mulți ambalatori și comercianți de miere abuzează în prezent de această modalitate 

de indicare a originii pentru a ascunde adevărata țară de origine, precum și proporția de miere 

din amestec pentru diversele țări implicate, iar cumpărătorii sunt din ce în ce mai conștienți de 

realitate și sunt neîncrezători față de produsele alimentare din anumite țări; întrucât multe 

țări mari producătoare de miere, cum ar fi SUA, Canada, Argentina sau Mexicul, au cerințe 

mult mai stricte în ceea ce privește etichetarea mierii decât normele simplificate ale UE, 

oferind, astfel, garanții mult mai solide decât UE în ceea ce privește transmiterea informațiilor 

necesare către consumatori; 

AN. întrucât normele actuale nu țin seama de practicile frauduloase care afectează produsele 

prelucrate, cum ar fi biscuiții, cerealele pentru micul dejun, produsele de cofetărie etc; 

întrucât eticheta „miere” poate induce în eroare consumatorii în ceea ce privește conținutul 

real al produsului în cauză, dat fiind că este folosită adesea atunci când un procent mult mai 

mic decât 50 % din conținutul de zahăr al produsului provine din miere; 

AO. întrucât inițiativa europeană pentru miere la micul dejun lansată în 2014 a avut un mare 

succes, iar această inițiativă excelentă este deschisă tuturor statelor membre ale UE, scopul 

fiind de a contribui la educația copiilor în sensul consumului de alimente sănătoase, cum ar fi 

mierea, precum și de a promova sectorul apicol; întrucât, la 11 mai 2015, Slovenia a propus, în 

cadrul reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit, ca ziua de 20 mai să fie recunoscută oficial și 

declarată de ONU ca fiind Ziua Mondială a Albinelor, această idee fiind sprijinită pe scară largă 

de toate statele membre și aprobată de FAO în cadrul conferinței sale de la Roma din iulie 

2017; întrucât s-a convenit că ar trebui acordată o atenție deosebită sectorului apicol din 

punctul de vedere al agriculturii, al protecției plantelor și al agriculturii sustenabile, deoarece 

albinele au un impact mare asupra echilibrului ecologic în lume; 

AP. întrucât programele școlare ale UE de încurajare a consumului de fructe, legume și 

lapte reprezintă un instrument esențial pentru reapropierea copiilor de agricultură și de 

diversitatea produselor agricole din UE, în special de cele produse în regiunea lor; 

întrucât, pe lângă promovarea fructelor și legumelor proaspete și a laptelui de consum, 

aceste programe permit statelor membre să includă alte specialități locale, regionale sau 

naționale, cum ar fi mierea; 

AQ. întrucât, deși procesul de convingere a producătorilor locali să se implice în programele din 

cadrul sistemului de încurajare a consumului de fructe, legume și lapte în școli impune sarcini 

administrative și financiare suplimentare, beneficiile potențiale în ceea ce privește 

sensibilizarea la beneficiile nutriționale ale mierii, importanța apiculturii și încurajarea 

consumului crescut, precum și implicarea naturală a apicultorilor în principal locali ar putea fi 

pozitivă pentru sectorul și lanțul mierii în ansamblu; întrucât producătorii locali întâmpină 

dificultăți în a participa la programele din cadrul acestui sistem al UE din cauza aplicării 

restrictive a legislației privind aprovizionarea directă cu cantități mici de miere în unele state 

membre; este absolut necesar să se promoveze producția locală și consumul de alimente 

produse în aceeași regiune; 

AR. întrucât consumul anual de miere variază foarte mult de la un stat membru la altul: în 

timp ce în statele membre din Europa de Vest consumul mediu este de 2,5-2,7 kg pe 

cap de locuitor, cifra pentru statele care au aderat la UE începând cu 2004 este, în unele 

cazuri, de doar 0,7 kg; întrucât sistemele europene de calitate și, în special, sistemele de 

indicații geografice au o mare importanță pentru crearea de locuri de muncă și pentru 
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conservarea lor; întrucât s-au înregistrat peste 30 de indicații geografice pentru miere 

până în prezent; întrucât etichetele „european” și „fabricat în Europa” sunt adesea 

asociate cu produse cu valoare ridicată; 

AS. întrucât mierea are un impact fiziologic pozitiv, în special în ceea ce privește sănătatea, 

având în vedere proprietățile sale antiseptice, antiinflamatoare și vindecătoare, care ar 

putea fi recunoscut într-o măsură și mai mare în viitoarea politică agricolă;  

AT. întrucât numeroase exemple de autoorganizare și de vânzare directă de la apicultori 

arată că vânzarea de miere, în special de miere ecologică, precum și de alte produse 

apicole cu lanțuri de aprovizionare scurte și pe piețele locale ale producătorilor 

înregistrează un mare succes; 

AU. întrucât apicultura urbană a devenit din ce în ce mai populară în ultimii ani și are 

potențialul de a sensibiliza categorii mai largi de cetățeni, inclusiv copii, cu privire la 

natură și la avantajele apiculturii; întrucât răsădirea unor plante cu flori în grădinile și 

zonele urbane de către public și/sau de către autoritățile locale și regionale ajută și ea la 

îmbogățirea surselor de hrană ale polenizatorilor; 

AV. întrucât alte produse apicole precum polenul, propolisul, ceara de albine, veninul de 

albine și lăptișorul de matcă contribuie în mod semnificativ la bunăstarea cetățenilor și 

sunt folosite ca produse alimentare de înaltă calitate, fiind căutate de public ca parte a 

unui mod de viață natural; întrucât ele joacă, de asemenea, un rol esențial în industria 

medicală și cea cosmetică, constituind, prin urmare, resurse suplimentare pentru 

îmbunătățirea situației economice a apicultorilor; întrucât aceste produse nu sunt totuși 

definite în Directiva privind mierea, această omisiune împiedicând punerea în aplicare a 

unei politici sectoriale eficiente și frânând demersurile bazate pe calitate și lupta 

împotriva fraudei și a contrafacerii; întrucât orice stat membru poate decide să interzică 

cultivarea OMG-urilor pe teritoriul lor, pentru a proteja consumatorii europeni de 

mierea contaminată cu polen modificat genetic; 

AW. întrucât în UE se importă cantități mari de miere, iar acest lucru provoacă, de multe ori, 

perturbări grave și chiar crize pe piața mierii a UE, contribuind la slăbirea sectorului 

apicol european; întrucât sectorul apicol merită să fie considerat o prioritate a UE în 

cadrul negocierilor privind acordurile de liber schimb, iar mierea și alte produse apicole 

ar trebui să fie clasificate drept „produse sensibile”, 

Importanța apiculturii 

1. subliniază că albinele melifere, împreună cu albinele sălbatice și alți polenizatori, 

îndeplinesc servicii fundamentale de ordin ecosistemic și agricol prin polenizarea 

florilor, inclusiv a culturilor, servicii fără de care agricultura europeană și, în special, 

cultivarea plantelor entomofile (plantele polenizate de insecte) nu ar exista; subliniază, 

în acest sens, importanța unei PAC orientate către dezvoltarea durabilă și consolidarea 

biodiversității, care este mai benefică nu doar pentru existența continuă a albinelor și 

repopularea lor, ci și pentru randamentul culturilor; 

2. invită Comisia să asigure scoaterea în evidență a apiculturii în viitoarele propuneri de 

politică agricolă, în ceea ce privește sprijinul și simplificarea, cercetarea și inovarea, 

precum și programele de educație privind domeniul apicol; 
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3. subliniază că, deși UE poate lua măsuri suplimentare pentru apicultori și albine, este 

necesar să se recunoască contribuția actualei PAC la sprijinirea apiculturii și, de 

asemenea, la îmbunătățirea potențială a mediului și biodiversității prin diverse 

instrumente, cum ar fi măsurile de diversificare a culturilor, zonele de interes ecologic 

(ZIE), Natura 2000, agricultura ecologică, alte măsuri de agromediu care contribuie la 

crearea de colonii de albine, măsurile de protecție a climei sau parteneriatul european 

pentru inovare; 

Sprijinul acordat de UE pentru apicultori 

4. subliniază că finanțarea sectorului apicol pentru producția de alimente și în scopuri 

terapeutice trebuie să fie structurată de o manieră mai precisă și eficace și trebuie 

mărită în mod adecvat în viitoarea politică agricolă (prevăzută începând cu 2021); 

5. invită Comisia și statele membre să sprijine sectorul apicol din UE prin instrumente de 

politică puternice și măsuri de finanțare adecvate, care să corespundă stocului de albine 

actual; propune, prin urmare, o majorare cu 50 % a liniei bugetare a UE alocate 

programelor apicole naționale, reflectând nivelul actual al populației de albine melifere 

în UE și importanța sectorului în ansamblu; încurajează ferm fiecare stat membru ca, în 

conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 privind OCP unică, 

să instituie un program național pentru sectorul său apicol; 

6. invită Comisia să examineze cu atenție posibilitatea de a include un nou sistem de 

sprijin pentru apicultori pentru PAC după 2020, pentru a reflecta în mod adecvat rolul 

ecologic al albinelor în calitate de polenizatori; subliniază, în acest sens, că trebuie să se 

ia în considerare nevoile specifice ale microîntreprinderilor și ale întreprinderilor mici 

și mijlocii, inclusiv ale celor care își exercită activitățile în regiunile ultraperiferice și 

regiunile muntoase și pe insule; invită, de asemenea, Comisia să analizeze posibilitatea 

de a introduce măsuri suplimentare, cum ar fi sprijinul pentru achiziționarea de fundații 

de fagure;  

7. invită apicultorii să se angajeze într-un dialog activ cu autoritățile competente în 

vederea aplicării mai eficiente a programelor naționale din domeniul apiculturii, cu 

scopul de a le îmbunătăți și de a corecta eventualele probleme care ar putea apărea; 

Gestionarea riscurilor 

8. invită Comisia să lanseze un studiu privind fezabilitatea unui sistem de gestionare a 

riscurilor din sectorul apicol, ca parte a programelor apicole naționale, pentru a 

soluționa pierderile de producție suferite de apicultorii profesioniști; sugerează, prin 

urmare, să se acorde o indemnizație, care să fie calculată în conformitate cu cifra medie 

de afaceri a întreprinderilor afectate; subliniază că, în mai multe state membre, 

societățile de asigurare refuză să asigure coloniile de albine, iar apicultorii întâmpină 

dificultăți în utilizarea instrumentelor de gestionare a riscurilor din pilonul II al PAC; 

prin urmare, invită Comisia și statele membre să faciliteze accesul apicultorilor la 

instrumentele de gestionare a riscurilor; 

Programe apicole naționale cofinanțate de UE 

9. subliniază nevoia de a se asigura o formare adecvată în apicultură și încurajează statele 

membre să includă acest lucru ca o condiție prealabilă în cadrul programelor naționale; 
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consideră că cheltuielile suportate pentru achiziționarea de echipamente apicole, în 

cazul în care sunt eligibile și cofinanțate în cadrul programelor apicole naționale, ar 

trebui să fie recunoscute pe parcursul întregii perioade de programare de trei ani, nu 

numai în anul de programare în care a fost suportată cheltuiala; 

10. invită statele membre să ia în considerare posibilitatea de a introduce un sistem de 

compensare în programele lor apicole naționale pentru mortalitatea coloniilor de albine 

determinată de calamități naturale, boli sau prădători; 

11. invită Comisia ca, în scopul programelor apicole naționale, să propună o modificare a 

calendarului anului de programare, în sensul amânării datei de încheiere a anului până 

la 30 octombrie, ținând cont de faptul că, potrivit regulamentului în vigoare, anul de 

programare se încheie la 31 iulie, adică în perioada de apogeu a sezonului apicol în 

unele state membre, ceea ce face ca această dată să nu fie potrivită; 

12. subliniază că răspândirea urșilor bruni și a altor prădători în Europa creează noi 

provocări pentru apicultori în ceea ce privește siguranța lor personală și activitățile lor 

economice și solicită Comisiei și statelor membre să conceapă modalități 

corespunzătoare de soluționare a situației, în special prin acordarea de despăgubiri 

pentru daunele provocate; 

Cercetare, formare și educație 

13. sugerează extinderea și împărtășirea între statele membre a temelor de cercetare din 

domeniul apiculturii și a concluziilor cercetărilor urmând și modelul consorțiului „Apitherapy 

project” – în special atunci când acestea sunt finanțate de UE, pentru a se evita suprapunerile; 

solicită, în acest sens, înființarea unei baze de date digitale comune, armonizate la nivelul UE, 

pentru schimbul de informații în rândul apicultorilor, cercetătorilor și tuturor părților 

implicate; solicită, prin urmare, Comisiei să promoveze și să stimuleze proiectele de cercetare 

ale UE în domeniul apiculturii, cum ar fi programul de cercetare al EFSA, în cadrul proiectului 

„Collecting and Sharing Data on Bee Health: towards a European Bee Partnership” (Colectarea 

și împărtășirea datelor privind sănătatea albinelor: către un parteneriat european privind 

albinele”); consideră că este esențial să se mărească investițiile publice și private în 

cunoștințele tehnice și științifice, acest lucru trebuind stimulat, atât la nivel național, cât și la 

nivelul UE, în special cu privire la aspectele veterinare și genetice și dezvoltarea de 

medicamente inovatoare în domeniul sănătății albinelor; sprijină activitatea institutelor și 

laboratoarelor de referință ale UE, care are drept rezultat o mai bună coordonare a 

activităților de cercetare, printre altele în scopul investigării în continuare a cauzelor 

mortalității albinelor; 

14. invită statele membre să asigure programe adecvate de formare de bază și profesională a 

apicultorilor; consideră că, dincolo de aspectele agricole și alte aspecte economice ale 

apiculturii, materialul didactic ar trebui să cuprindă cunoștințe legate de polenizare și alte 

practici ecologice, cum ar fi menținerea echilibrului ecologic și conservarea biodiversității, 

precum și îmbunătățirea condițiilor de supraviețuire a polenizatorilor în peisajele agricole; 

consideră că ar trebui să se dezvolte, împreună cu apicultorii,  și module de formare specifice 

privind aceste aspecte, destinate producătorilor agricoli care se ocupă cu cultivarea 

terenurilor; invită Comisia și statele membre să promoveze o mai bună cooperare și schimbul 

de cunoștințe și informații, inclusiv sisteme avansate de alertă timpurie partajate între 

agricultori și apicultori, silvicultori, oameni de știință și medici veterinari cu privire la 
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perioadele de pulverizare și alte forme de aplicare a insecticidelor, prevenirea și controlul 

bolilor, tehnologiile care nu sunt dăunătoare pentru albine, precum și metodele de protecție a 

plantelor care reduc la minimum mortalitatea polenizatorilor; 

15. invită Comisia să adopte recomandări în vederea sprijinirii existenței în UE a unor programe 

educaționale naționale diferite și de înaltă calitate, la nivel de bază și profesional, în domeniul 

apiculturii; cere ca programele să încurajeze tinerii să alegă profesia de apicultor, având în 

vedere necesitatea presantă a reînnoirii generațiilor în sectorul în cauză; consideră că este 

necesar să se dezvolte în continuare potențialul sectorului apicol în moduri care să fie 

adaptate la nevoile tuturor apicultorilor; invită Comisia, de asemenea, să colaboreze cu statele 

membre și cu sectorul pentru a elabora un cod de bune practici în domeniul apiculturii, 

sprijinit prin accesul la formare de înaltă calitate la nivelul statelor membre; în ceea ce 

privește învățământul profesional, încurajează facultățile de medicină veterinară din 

universități să consolideze controlul și participarea în domeniul veterinar; consideră că 

programe precum Orizont 2020 și Erasmus+ ar trebui să încurajeze cercetarea și formarea în 

domeniul apiterapiei; 

Sănătatea albinelor și aspectele de mediu 

16. își reiterează temerile că mortalitatea sporită în rândul albinelor și al polenizatorilor 

sălbatici din Europa, însoțită de declinul lor, va avea un impact negativ profund asupra 

agriculturii, producției și securității alimentare, biodiversității, sustenabilității mediului 

și ecosistemelor; 

17. subliniază necesitatea ca UE și statele sale membre să ia măsurile necesare și imediate care se 

impun pentru punerea în aplicare a unei strategii pe termen lung și la scară largă pentru 

sănătatea albinelor și repopularea acestora, cu scopul de a conserva stocurile de albine 

sălbatice din UE, care în prezent sunt în declin, inclusiv prin măsuri de agromediu pentru a 

susține crearea de colonii de albine; 

18. subliniază importanța biodiversității pentru sănătatea și bunăstarea albinelor, care asigură 

acestora terenurile de unde albinele își pot culege hrana, habitate naturale și seminaturale, 

precum și pășuni permanente extensive; atrage atenția asupra dispariției treptate a unor 

plante valoroase care asigură hrana pentru albine - precum albăstrelele, măzărichea, ghimpele 

și trifoiul alb - ca urmare a utilizării inadecvate a produselor de protecție a plantelor, a utilizării 

din ce în ce mai rare a pajiștilor pentru pășunat și a utilizării acestora într-o măsură din ce în ce 

mai mare pentru producția de fân; subliniază că aceasta conduce la un deficit de polen și, 

astfel, conduce la subnutriția albinelor, lucru care contribuie la degradarea stării de sănătate a 

albinelor și la creșterea sensibilității lor la patogeni și paraziți; subliniază nevoia de a proteja 

speciile sălbatice și speciile favorabile insectelor în întreaga Europă; reamintește că 

„suprafețele apicole” cu un factor de ponderare de 1,5 sunt un tip de ZIE în cadrul înverzirii 

PAC; invită Comisia, amelioratorii de semințe și agricultorii să promoveze programele de 

calitate de ameliorare a plantelor care conțin în criteriile lor de selecție o înaltă capacitate 

meliferă sau poliniferă demonstrată, acordând preferință unei diversități biologice maxime a 

unor specii și varietăți adaptate la nivel local și din surse locale; 

19. evidențiază necesitatea unor stimulente financiare corespunzătoare pentru apicultorii 

ecologici, având în vedere cerințele suplimentare pe care aceștia trebuie să le 

îndeplinească și impactul tot mai mare la nivelul mediului înconjurător; 
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20. subliniază necesitatea de a conserva moștenirea genetică extraordinară, diversitatea și 

capacitatea de adaptare a populațiilor locale, endemice de albine melifere, fiecare adaptată 

de-a lungul generațiilor la particularitățile mediului lor local; reamintește că această 

diversitate este importantă în lupta împotriva speciilor invazive, inclusiv a paraziților și bolilor; 

21. observă că agricultura bazată pe monoculturi reduce biodiversitatea și prezintă un risc de 

polenizare insuficientă și de dispariție a florei melifere; invită statele membre să dezvolte 

strategii destinate însămânțării de plante nectarifere pe terenurile neutilizate; subliniază, în 

acest sens, că conservarea resurselor abiotice, în special a solului și a apei, precum și a unei 

ample diversități a polenului și a hranei sunt esențiale pentru protejarea albinelor; 

22. invită, prin urmare, Comisia și statele membre să asigure stimulentele necesare pentru 

încurajarea practicilor dezvoltate local în vederea menținerii ecotipurilor de albine melifere și 

a creșterii acestora pe întreg teritoriul UE; 

23. invită Comisia și statele membre să instituie măsuri de creștere a protecției juridice și a 

sprijinului financiar pentru ecotipurile și populațiile locale de albine melifere din întreaga UE, 

inclusiv prin intermediul zonelor de conservare a albinelor melifere endemice protejate în 

mod legal la nivel local; 

24. invită Comisia să întocmească un inventar în vederea evaluării riscurilor sanitare existente și 

emergente la nivelul UE și la nivel internațional, cu scopul de a defini un plan de acțiune 

pentru combaterea mortalității albinelor; 

25. îndeamnă Comisia să facă progrese în punerea în aplicare a proiectelor-pilot privind 

albinele și alți polenizatori ca indicatori ai sănătății mediului și habitatului, deoarece 

acestea ar putea fi utile pentru dezvoltarea viitoarei politici; 

26. solicită Comisiei să garanteze că ajutoarele pentru agricultură din diversele linii 

bugetare ale PAC țin seama de practicile benefice pentru albine, cum ar fi crearea de 

zone de interes ecologic sau cultivarea pe pârloage a unor specii de flori sălbatice care 

prezintă interes pentru albine; 

27. subliniază necesitatea de a aplica principiul precauției pentru a proteja polenizatorii in 

general, atât pe cei domestici, cât și pe cei din sălbăticie; 

28. constată că o albină sănătoasă are mai multe șanse să reziste la paraziți, boală și dăunători; 

consideră că unele specii alogene invazive precum Varroa destructor, gândacul mic de stup 

(Aethina tumida), viespea asiatică (o specie extrem de agresivă cu celelalte insecte) și loca 

americană, ca și anumiți patogeni cum ar fi nosemosa, sunt câteva dintre principalele cauze 

ale mortalității albinelor și cauzează prejudicii economice grave apicultorilor; își reafirmă 

sprijinul față de proiectul-pilot inițiat de Parlament privind programul de ameliorare și selecție 

pentru cercetările privind rezistența la Varroa; invită Comisia și statele membre să sprijine 

cercetarea aplicată la nivelul UE prin intermediul unor programe de ameliorare eficace, care să 

producă specii de albine rezistente la speciile invazive și la boli și care să posede trăsătura 

comportamentală VSH (varroa-sensitive hygiene - comportament igienic sensibil la Varroa); 

având în vedere riscul ca anumite specii străine invazive, cum ar fi Varroa destructor, să poată 

dezvolta rezistență la unele medicamente de uz veterinar, încurajează statele membre să 

efectueze teste anuale privind nivelul de rezistență a acarienilor la diversele substanțe active 
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utilizate în medicamentele de uz veterinar; propune menținerea obligativității combaterii 

Varroa la nivelul UE;  

29. solicită Comisiei să implice toți producătorii de medicamente relevanți în cercetări din 

domeniul medicamentelor pentru albine, printre altele pentru a combate Varroa destructor și 

pentru a evita efectele secundare negative pe care aceste medicamente le au asupra 

sistemelor imunitare ale albinelor, și să înființeze o platformă TI comună pentru împărtășirea 

celor mai bune soluții și medicamente cu părțile interesate, precum și să îmbunătățească 

disponibilitatea produselor veterinare vitale pentru apicultură, să consolideze rolul medicilor 

veterinari în ceea ce privește gestionarea sănătății albinelor și să sensibilizeze apicultorii cu 

privire la toate soluțiile disponibile; solicită să se desfășoare cercetări publice și private cu 

privire la metode alternative biologice și fizice care să fie inofensive pentru sănătatea umană 

și animală, precum și utilizarea de substanțe și compuși naturali pentru controlul varoozei, 

ținând seama de avantajele specifice ale tratamentelor ecologice; 

30. recunoaște că rezultatele exercițiilor de monitorizare pentru a evalua situația stării de 

sănătate a albinelor desfășurate de unele state membre sunt importante și ar trebui să fie 

împărtășite cu celelalte state membre și cu Comisia; 

31. invită statele membre și regiunile să utilizeze toate mijloacele posibile pentru a proteja 

speciile locale și regionale de albine melifere (subspecii ale albinelor Apis mellifera) de 

răspândirea nedorită a speciilor străine naturalizate sau invazive care au un impact direct sau 

indirect asupra polenizatorilor; sprijină repopularea coloniilor pierdute din cauza speciilor 

invazive alogene cu specii indigene locale; recomandă statelor membre să creeze centre 

destinate ameliorării și protejării speciilor de albine indigene; subliniază, în acest sens, 

importanța dezvoltării unor strategii de ameliorare care să crească frecvența trăsăturilor 

valoroase în populațiile de albine melifere locale; ia act de posibilitățile prevăzute în 

Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 privind speciile alogene invazive, precum și de cele potențial 

prevăzute de noile reglementări privind sănătatea animalelor și a plantelor [Regulamentul 

(UE) 2016/429 și, respectiv, Regulamentul (UE) 2016/2031]; își exprimă îngrijorarea privind 

faptul că ceara de albine contaminată importată din China poate crea adesea probleme de 

sănătate pentru albine; 

32. solicită să se adopte o abordare prudentă cu privire la extinderea listei speciilor de 

plante invazive care ar putea conduce la reducerea diversității pășunilor apicole în UE; 

Substanțele chimice periculoase pentru albine 

33. solicită Comisiei să suspende autorizarea substanțelor active din pesticide care, în temeiul 

concluziilor științifice ale EFSA bazate pe testările pe teren, pun în pericol sănătatea albinelor, 

până la publicarea evaluării detaliate finale a impactului de către EFSA; reiterează faptul că 

orice proces decizional trebuie să se bazeze pe evaluări și constatări științifice; 

34. invită Comisia și statele membre să ia măsuri întemeiate pe consensul științific existent și să 

interzică substanțele active respective din pesticide, inclusiv substanțele neonicotinoide și 

insecticidele sistemice despre care s-a dovedit în mod științific (pe baza rezultatelor analizelor 

de laborator și, în special, pe baza testelor pe teren) că sunt periculoase pentru sănătatea 

albinelor; solicită, în același timp, introducerea unor produse alternative sau metode 

agronomice sigure (de exemplu, diferite forme eficace de control al dăunătorilor folosind o 
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cantitate redusă de pesticide, controlul biologic și gestionarea integrată a dăunătorilor) pentru 

a înlocui aceste substanțe active care prezintă riscuri pentru albine; 

35. solicită Comisiei să urmărească îndeaproape, împreună cu agențiile relevante ale UE și experții 

statelor membre, orientările EFSA pentru a evalua impactul produselor de protecție a 

plantelor asupra albinelor și invită statele membre să le pună în aplicare; 

36. subliniază că orice produs care conține substanțe despre care s-a confirmat că sunt 

periculoase pentru albine dacă se folosesc în scopuri agricole ar trebui să fie etichetat ca 

„periculos pentru albine”; 

37. invită Comisia și statele membre să intensifice imediat cercetările științifice, cu un calendar 

clar, privind toate substanțele susceptibile de a pune în pericol sănătatea albinelor; 

38. subliniază că efectele pe termen lung ale produselor sistemice de protecție a plantelor 

sunt subestimate; salută recenta adoptare a unui proiect-pilot privind monitorizarea 

ecologică a utilizării pesticidelor folosind albine melifere; 

39. recunoaște că rezistența albinelor este considerabil slăbită prin expunerea cumulativă la 

substanțe chimice, ceea ce nu le lasă albinelor posibilitatea să facă față factorilor de 

stres, cum ar fi anii ploioși, lipsa de nectar, bolile sau paraziții, pe baza unor dovezi 

științifice independente revizuite inter pares; 

40. reamintește Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 

21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării 

durabile a pesticidelor și îndeosebi articolul 14 din aceasta, care prevede obligația ca 

toți agricultorii să aplice principiile generale de gestionare integrată a dăunătorilor la 

ferma lor începând din 2014, precum și articolul 9, care prevede o interdicție generală a 

pulverizării aeriene; 

41. atrage atenția că UE a impus o restricție temporară privind utilizarea a patru insecticide 

neonicotinoide (clotianidin, tiametoxam, imidacloprid și fipronil) pentru a reduce 

impactul asupra albinelor; 

Combaterea contrafacerii mierii 

42. se așteaptă ca statele membre și Comisia să garanteze că mierea importată și alte 

produse apicole respectă pe deplin înaltele standarde de calitate ale UE, combătând, 

astfel, atât producătorii de miere din țările terțe care utilizează metode neloiale, cât și 

ambalatorii și comercianții din UE care amestecă cu bună știință miere contrafăcută și 

importată cu miere UE; 

43. invită Comisia să elaboreze proceduri eficiente de analiză de laborator, cum ar fi teste de 

rezonanță magnetică nucleară, care să poată fi utilizate pentru a detecta peptidele specifice 

albinelor și alți marcatori specifici albinelor pentru a detecta cazurile de contrafacere a mierii; 

de asemenea, invită statele membre să prevadă sancțiuni mai severe pentru cei ce încalcă 

normele; invită Comisia să includă laboratoarele private recunoscute la nivel internațional, 

cum ar fi EUROFINS din Franța sau QSI din Germania, pentru a desfășura cele mai sofisticate 

analize; invită Comisia să creeze o bază de date oficială pentru miere, unde să se stabilească 

categorii cu privire la mierea de diverse origini folosind o metodă de analiză comună;  
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44. observă că instalațiile de ambalare a mierii, care amestecă sau procesează miere provenită de 

la mai mulți producători, fac obiectul unei monitorizări privind siguranța alimentară în UE, 

astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 853/2004; consideră că această prevedere ar 

trebui să fie extinsă la toate instalațiile de prelucrare a mierii importate; precizează că este 

necesar să se evite crearea oricărei sarcini administrative sau financiare suplimentare pentru 

apicultorii Uniunii care își împachetează mierea proprie; 

45. subliniază că măsurile sugerate ar consolida monitorizarea la nivelul UE în cazul ambalatorilor 

de miere din țările din afara UE, permițând, astfel, auditorilor oficiali să afle dacă s-a folosit 

miere contrafăcută și asigurând eliminarea sa din lanțul alimentar;  

46. consideră că mierea ar trebui să fie întotdeauna identificabilă de-a lungul întregului lanț 

de aprovizionare cu alimente și ar trebui să fie clasificabilă în funcție de originea sa 

vegetală, indiferent dacă este vorba de un produs național sau de un produs de import, 

cu excepția tranzacțiilor directe între un producător și un consumator; solicită, în acest 

sens, consolidarea cerințelor de trasabilitate pentru miere; consideră că atât 

întreprinderile care importă miere străină, cât și marii distribuitori trebuie să respecte 

reglementările UE și să vândă numai produse apicole care respectă definiția mierii din 

Codex Alimentarius; 

47. solicită Comisiei să modifice Directiva privind mierea cu scopul de a furniza definiții 

clare și de a stabili principalele caracteristici distinctive ale tuturor produselor apicole, 

cum ar fi mierea monofloră și polifloră, propolisul, lăptișorul de matcă, ceara de albine, 

granulele de polen, pâinea albinelor și veninul de albine, așa cum s-a solicitat deja în 

textele adoptate de Parlament; 

48. solicită Comisiei să examineze temeinic modul de funcționare a pieței UE de hrană, 

suplimente alimentare și medicamente pentru albine, precum și să ia măsurile necesare 

pentru raționalizarea pieței și pentru a preveni contrafacerea și comercializarea ilegală a 

acestor produse; 

49. invită Comisia să stabilească protocoale NAL (de neintervenție), puncte de referință 

pentru acțiune (valori de referință) sau limite maxime de reziduuri (LMR-uri) pentru 

miere și alte produse apicole, astfel încât să acopere substanțele care nu pot fi autorizate 

pentru sectorul apicol al UE și să armonizeze controalele veterinare la frontieră și 

controalele de pe piața internă, având în vedere faptul că, în ceea ce privește mierea, 

importurile de calitate redusă, contrafacerea și înlocuitorii sunt elemente perturbatoare 

ale pieței, care exercită o presiune continuă asupra prețurilor și, în cele din urmă, asupra 

calității a produselor de pe piața internă, fiind necesar să se asigure condiții de 

concurență echitabile pentru produsele și producătorii atât din UE, cât și din țările terțe; 

50. este conștient de importanța practică a deținerii unui sistem de avertizare rapidă pentru 

alimente și furaje și, prin urmare, solicită Comisiei să introducă pe lista RASFF 

(Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje) cazurile în care mierea este în mod 

clar falsificată; 

51. invită Comisia să interzică distribuirea mierii filtrate cu rășină cât mai curând posibil, 

având în vedere faptul că acest tip de miere nu conține absolut niciun element cu 

valoare biologică; 

52. solicită efectuarea unor verificări continue în ceea ce privește calitatea mierii importate 
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din țări terțe a căror legislație permite tratarea cu antibiotice a coloniilor de albine; 

53. solicită Comisiei să elaboreze standarde de fabricație pentru fundațiile de fagure, care 

ar trebui să includă proporția permisă de parafină, spori de locă și reziduuri acaricide, 

cu condiția ca conținutul de reziduuri acaricide din ceara folosită pentru fundațiile de 

fagure să nu fie atât de ridicat încât reziduurile să poată ajunge în miere; 

54. invită Comisia să testeze cu atenție importul la scară largă de miere din China, în 

conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/1036 și, în special, să ancheteze operațiunile 

societăților exportatoare de miere din China și să evalueze calitatea, procentul din 

cantitate și nivelul prețului de vânzare al mierii pe piața mierii a UE; 

55. consideră că, având în vedere cantitățile mari de miere importată din China, care au 

crescut rapid în ultimii 15 ani, prețul de achiziție a mierii în conformitate cu costurile 

reale de producție în UE și calitatea slabă a mierii importate „fabricate” (și nu produse), 

ar trebui să devină evident pentru Comisie că a venit momentul să se înceapă 

examinarea practicilor unora dintre exportatori chinezi, pentru a se iniția, eventual, o 

procedură antidumping; 

56. invită Comisia să impună prelevarea de eșantioane și testarea oficială a loturilor de 

miere din țările terțe la frontierele externe ale UE, în conformitate cu Regulamentul 

(UE) nr. 2017/625 [fostul Regulament (UE) nr. 882/2004)]; 

57. ia act de faptul că Directiva privind mierea, astfel cum a fost modificată prin Directiva 

2014/63/UE prevede că țara în care a fost recoltată mierea trebuie să fie indicată pe 

etichetă, în cazul în care mierea provine dintr-un singur stat membru sau dintr-o țară 

terță; cu toate acestea, recunoaște că sunt necesare măsuri suplimentare pentru a 

combate frauda în domeniul produselor apicole și pentru a aborda concurența neloială 

care apare în cazul „mierii” contrafăcute;  

58. reamintește Comisiei faptul că consumatorii au dreptul de a cunoaște locul de 

proveniență al tuturor produselor alimentare; consideră, însă, că etichetele cum ar fi 

„amestec de miere provenită din UE”, „amestec de miere provenită din afara UE” și, în 

special, „amestec de miere provenită din UE și din afara UE” ascund complet originea 

mierii față de consumator și, prin urmare, nu îndeplinesc dispozițiile legislației UE din 

domeniul protecției consumatorului; invită, prin urmare, Comisia să asigure etichetarea 

precisă și obligatorie a mierii și a produselor apicole, precum și o mai mare armonizare 

a producției de miere, în conformitate cu legislația privind sistemele de calitate pentru 

produsele agricole, pentru a se evita inducerea în eroare a consumatorilor și a se facilita 

detectarea cazurilor de fraudă; recunoaște succesul vânzărilor directe de miere, care 

elimină o parte a problemei în ceea ce privește indicarea pe etichetă a originii; 

59. solicită ca mențiunea „amestec de miere provenită din UE și din afara UE” să fie înlocuită cu o 

indicație exactă a țării sau a țărilor din care provine mierea utilizată în produsul final și ca 

acestea să fie enumerate în ordinea care corespunde proporțiilor procentuale utilizate în 

produsul final (menționând, de asemenea, procentele pentru fiecare țară pentru un produs 

dat); 

60. solicită Comisiei să modifice Directiva privind mierea cu privire la utilizarea termenilor 

„miere”, „care conține miere” sau „pe bază de miere” din denumirea produselor 

prelucrate sau de pe orice element grafic sau negrafic care indică faptul că produsul 
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conține miere, astfel încât acești termeni să poată fi utilizați doar dacă cel puțin 50 % 

din conținutul de zahăr al produsului provine din miere; 

61. sprijină ideea ca statele membre să introducă obligativitatea de a se indica locul de 

origine a mierii pe miere și alte produse provenite de la albine, așa cum se întâmplă în 

cazul anumitor produse din carne și produse lactate; 

Promovarea produselor apicole și a utilizării terapeutice a mierii 

62. salută Inițiativa europeană pentru miere la micul dejun și încurajează statele membre să 

informeze copiii cu privire la produsele fabricate la nivel local și la redescoperirea vechilor 

tradiții de producție; ia act de faptul că mierea are un conținut caloric mare și poate fi utilizată 

cu moderație pentru a înlocui zahărul rafinat și alți îndulcitori, contribuind, astfel, la sănătatea 

publică; 

63. subliniază că mierea este unul dintre produsele agricole care ar putea fi incluse în 

programul de încurajare a consumului de fructe, legume și lapte în școli; încurajează 

statele membre să crească participarea producătorilor locali de miere la programele 

școlare relevante și subliniază importanța măsurilor educative destinate sensibilizării 

tinerilor cu privire la produsele locale, deschizând, în același timp, lumea agricolă spre 

copii; 

64. invită Comisia să prezinte o propunere pentru a crește sprijinul anual acordat de UE 

pentru aceste programe cu 50 % pentru a permite programelor școlare să funcționeze cu 

eficacitate, organizând concursuri preșcolare apicole și incluzând în mod satisfăcător 

produsele locale, cum ar fi mierea, măslinele și uleiul de măsline; 

65. invită Comisia să elaboreze un raport privind cantitatea de miere consumată și modelele de 

consum din statele membre, împreună cu un raport referitor la diversele practici terapeutice 

care folosesc mierea, polenul, lăptișorul de matcă și veninul de albine în UE; subliniază 

importanța tot mai mare a apiterapiei ca o alternativă naturală la tratamentul cu 

medicamente convenționale și, prin urmare, încurajează toate statele membre să promoveze 

aceste produse în rândul practicienilor medici și paramedici și al publicului în UE; 

66. solicită Comisiei să analizeze posibilitatea de a se introduce voluntar marca „miere din 

UE”, care să desemneze mierea care provine 100 % și exclusiv din statele membre ale 

UE; invită, de asemenea, Comisia să depună toate eforturile pentru a se asigura că 

Organizația Națiunilor Unite va declara ziua de 20 mai drept Ziua Mondială a 

Albinelor; 

67. invită Comisia să aloce o sumă specifică din bugetul UE destinat promoțiilor pentru a promova 

produsele din miere UE pentru consum și scopuri medicale, incluzând măsuri cum ar fi 

promovarea vânzărilor directe de miere pe piețele locale, acțiunile publice de gustare a mierii, 

atelierele și alte evenimente; încurajează statele membre să stimuleze, cu toate mijloacele de 

care dispun, vânzările locale și regionale de miere, în special de miere ecologică, îndeosebi 

prin acordarea unui sprijin susținut lanțurilor scurte de aprovizionare prin programele lor de 

dezvoltare rurală, precum și prin promovarea produselor de înaltă calitate, bazate pe sisteme 

de indicații geografice; recunoaște că consumul de miere produsă la nivel local reprezintă un 

mijloc de a consolida rezistența la alergenii locali; invită Comisia să includă ceara de albine 

printre produsele care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 
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privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, având în vedere atât 

interesul din ce în ce mai mare din partea consumatorilor și a producătorilor, cât și tradiția 

îndelungată de producție a acesteia în unele state membre; 

68. propune statelor membre să încurajeze, prin toate mijloacele de care dispun, utilizarea 

produselor apicole - cum ar fi polenul, propolisul sau lăptișorul de matcă - în industria 

farmaceutică; 

69. invită Comisia să promoveze o armonizare a legislației statelor membre privind 

producția de miere ecologică pentru a depăși eventualele discrepanțe care i-ar împiedica 

pe apicultorii ecologici europeni să aibă acces la piață în conformitate cu regulile 

respective; 

70. solicită Comisiei să se asigure că mierea și alte produse apicole sunt considerate 

„produse sensibile” în negocierile prezente sau viitoare privind acordurile de liber 

schimb, dat fiind că concurența directă ar putea expune sectorul apicol al UE la o 

presiune excesivă sau nesustenabilă; invită, prin urmare, Comisia să le excludă eventual 

din domeniul de aplicare al negocierilor privind acordurile de liber schimb;  

71. solicită Comisiei și statelor membre să elaboreze, în colaborare cu sectorul agricol și 

cel apicol, o etichetă care să pună în valoare introducerea unui sistem de producție 

responsabil cu privire la albine; 

72. salută tendința actuală a „apiculturii urbane” și solicită în același timp o integrare 

strânsă și obligatorie a asociațiilor regionale de apicultori și a autorităților, precum și 

introducerea unor standarde minime pentru a stopa practicile zootehnice abuzive și 

pentru a preveni răspândirea intenționată a bolilor și afecțiunilor în rândul populațiilor 

de albine; 

o 

o     o 

73. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și 

Comisiei, precum și parlamentelor naționale. 
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P8_TA-PROV(2018)0058 

Raportul privind Uniunea bancară - Raportul anual 2017  

Rezoluţia Parlamentului European din 1 martie 2018 referitoare la uniunea bancară – 

raportul anual pe 2017 (2017/2072(INI)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere Rezoluția sa din 15 februarie 2017 referitoare la uniunea bancară - 

raportul anual pe 201648, 

– având în vedere răspunsurile Comisiei și Băncii Centrale Europene (BCE) la Rezoluția 

Parlamentului European din 15 februarie 2017 referitoare la uniunea bancară - raportul 

anual pe 2016, 

– având în vedere raportul Comisiei din 11 octombrie 2017 referitor la Mecanismul unic 

de supraveghere (MUS) instituit în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 

(COM(2017)0591), 

– având în vedere propunerile de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale 

pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului 

(UE) nr. 648/2012 (CRR) și a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și 

supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, care 

modifică Directiva 2002/87/CE și abrogă Directivele 2006/48/CE și 2006/49/CE 

(CRDIV), 

– având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 8 noiembrie 2017 privind 

modificările aduse cadrului Uniunii pentru cerințele de capital pentru instituțiile de 

credit și societățile de investiții49, 

– având în vedere raportul Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) din 9 iulie 

2017 privind implicațiile Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) 

asupra stabilității financiare, 

– având în vedere Concluziile Consiliului din 17 iulie 2017 privind Planul de acțiune 
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pentru combaterea fenomenului creditelor neperformante în Europa, 

– având în vedere raportul subgrupului privind creditele neperformante (CNP) al 

Comitetului pentru servicii financiare al Consiliului din 31 mai 2017, 

– având în vedere instrucțiunile BCE destinate băncilor privind creditele neperformante 

din 20 martie 2017 și consultarea publică cu privire la proiectul său de addendum la 

aceste instrucțiuni din 4 octombrie 2017, 

– având în vedere documentul de consultare al Comisiei din 10 noiembrie 2017 privind 

mecanismele de protecție prudențiale statutare care se aplică în cazul constituirii de 

provizioane insuficiente pentru împrumuturile nou acordate care devin neperformante, 

– având în vedere raportul CERS din 11 iulie 2017 privind rezolvarea problemei 

creditelor neperformante în Europa, 

– având în vedere consultarea publică lansată de Comisie la 10 iulie 2017 privind 

dezvoltarea piețelor secundare pentru creditele neperformante și activele neperformante 

și protecția creditorilor garantați în caz de incapacitate de plată a debitorilor, 

– având în vedere evaluarea realizată de BCE la 6 iunie 2017, în care a stabilit că Banco 

Popular Español S.A. este în dificultate sau în pericol de a intra în dificultate, 

– având în vedere declarația Comitetului unic de rezoluție (SRB) din 7 iunie 2017 privind 

adoptarea unei decizii de rezoluție în cazul Banco Popular Español S.A., 

– având în vedere evaluarea realizată de BCE la 23 iunie 2017, în care a stabilit că 

Veneto Banca și Banca Popolare di Vicenza sunt în dificultate sau în pericol de a intra 

în dificultate, 

– având în vedere declarația din 23 iunie 2017 a SRB cu privire la decizia de a nu lua 

măsuri de rezoluție în ceea ce privește Banca Popolare di Vicenza și Veneto Banca, 

– având în vedere declarația Comisiei din 25 iunie 2017 privind aprobarea unui ajutor de 

stat pentru ieșirea de pe piață a Banca Popolare di Vicenza și Veneto Banca în 

conformitate cu legislația italiană în materie de insolvență, care implică vânzarea 

anumitor părți către banca Intesa Sanpaolo, 

– având în vedere declarația Comisiei din 4 iulie 2017 privind aprobarea ajutorului de stat 

pentru a susține o recapitalizare preventivă a băncii Monte dei Paschi di Siena, 

– având în vedere versiunea din februarie 2017 a Ghidului BCE privind revizuirea 

specifică a modelelor interne (TRIM), 

– având în vedere versiunea din iulie 2017 a Ghidului BCE privind inspecțiile la fața 

locului și investigațiile cu privire la modelele interne, 

– având în vedere avizul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) 

din 31 mai 2017 privind principiile generale de sprijinire a convergenței în materie de 

supraveghere în contextul retragerii Regatului Unit din UE, precum și cele trei avize ale 

sale din 13 iulie 2017 privind convergența în materie de supraveghere în domeniile 

gestionării investițiilor, societăților de investiții și piețelor secundare în contextul 
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retragerii Regatului Unit din UE, 

– având în vedere avizul din 12 octombrie 2017 al Autorității Bancare Europene cu 

privire la problemele legate de ieșirea Regatului Unit din UE, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 20 septembrie 2017 privind intensificarea 

supravegherii integrate pentru a consolida uniunea piețelor de capital și integrarea 

financiară într-un mediu aflat în schimbare (COM(2017)0542) și propunerile Comisiei 

din 20 septembrie 2017 privind revizuirea Sistemului european al supraveghetorilor 

financiari (SESF), inclusiv propunerea „omnibus” de modificare a guvernării, finanțării 

și prerogativelor autorităților europene de supraveghere (AES), 

– având în vedere consultările publice organizate de BCE, la 21 septembrie 2017, cu 

privire la proiectele de ghiduri pentru evaluarea cererilor de acordare a licenței de 

instituție de credit și a cererilor de acordare a licenței de instituție de credit FinTech, 

– având în vedere Lista Consiliului pentru Stabilitate Financiară (CSF) cu termenii și 

condițiile privind capacitatea totală de absorbție a pierderilor (TLAC), din noiembrie 

2015, 

– având în vedere Directiva 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 

mai 2014 de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și 

a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 82/891/CEE a Consiliului și a 

Directivelor 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 

2011/35/UE, 2012/30/UE și 2013/36/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, 

precum și a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 648/2012 ale Parlamentului 

European și ale Consiliului (Directiva privind redresarea și rezoluția băncilor - 

BRRD), 

– având în vedere Regulamentul (UE) nr. 806/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 15 iulie 2014 de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri 

uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor firme de investiții în cadrul 

unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție și de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (Regulamentul MUR), 

– având în vedere propunerile Comisiei din 23 noiembrie 2016 de directivă a 

Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea 

ce privește capacitatea de absorbție a pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de 

credit și a firmelor de investiții și de modificare a Directivei 98/26/CE, a Directivei 

2002/47/CE, a Directivei 2012/30/UE, a Directivei 2011/35/UE, a Directivei 

2005/56/CE, a Directivei 2004/25/CE și a Directivei 2007/36/CE (COM(2016)0852) și 

de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a 

Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce privește capacitatea de absorbție a 

pierderilor și de recapitalizare a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții 

(COM(2016)0851), 

– având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 8 noiembrie 2017 privind 

revizuirile cadrului Uniunii pentru gestionarea crizelor50, 
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– având în vedere Raportul special al Curții de Conturi Europene din 19 decembrie 2017 

intitulat „Comitetul Unic de Rezoluție: au fost angajate eforturi în vederea realizării 

uniunii bancare – o sarcină complexă –, dar mai este o cale lungă de parcurs în acest 

sens“, 

– având în vedere retragerea de către Comisie a propunerii privind măsurile structurale de 

ameliorare a rezilienței instituțiilor de credit din Uniunea Europeană 

(COM(2014)0043), 

– având în vedere documentul Comisiei din 27 aprilie 2017 intitulat „Pachetul de acțiuni 

privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor pentru luna aprilie: principalele decizii” 

(MEMO/17/1045), 

– având în vedere Tabloul riscurilor întocmit de ABE, Raportul nr. 2/2017 al ESMA 

privind tendințele, riscurile și vulnerabilitățile, Tabloul riscurilor întocmit de CERS, 

Raportul anual 2016 al CERS, Revizuirea de către CERS a politicii macroprudențiale 

din UE din aprilie 2017, 

– având în vedere adoptarea Directivei (UE) 2017/2399 a Parlamentului European și a 

Consiliului din 12 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce 

privește rangul instrumentelor de datorie negarantate în ierarhia creanțelor în caz de 

insolvență, 

– având în vedere articolul 107 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), 

– având în vedere Rezoluția sa din 19 ianuarie 2016 referitoare la bilanțul și provocările 

asociate cadrului UE de reglementare a serviciilor financiare: impactul și calea de 

urmat către un cadru UE de reglementare a sectorului financiar mai eficient și mai 

eficace și către o Uniune a piețelor de capital51, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei privind aplicarea, de la 1 august 2013, a 

normelor privind ajutoarele de stat în legătură cu măsurile de sprijinire a băncilor în 

contextul crizei financiare („Comunicarea privind sectorul bancar”)52, 

– având în vedere Directiva 2014/49/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 

aprilie 2014 privind sistemele de garantare a depozitelor (DSGD), 

– având în vedere Raportul celor cinci președinți din 22 iunie 2015 privind finalizarea 

uniunii economice și monetare a Europei, 

– având în vedere propunerea Comisiei din 24 noiembrie 2015 de regulament al 

Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 

806/2014 în scopul instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor („EDIS”) 

(COM(2015)0586), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 24 noiembrie 2015 intitulată „Către 

finalizarea Uniunii bancare” (COM(2015)0587), 
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52  JO C 216, 30.7.2013, p. 1. 



 

 77 

– având în vedere concluziile Consiliului ECOFIN din 17 iunie 2016 referitoare la o foaie 

de parcurs pentru finalizarea uniunii bancare, 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 11 octombrie 2017, intitulată „Finalizarea 

uniunii bancare” (COM(2017)0592),  

– având în vedere Monitorul CERS privind sistemul bancar paralel din UE nr. 2 din mai 

2017, 

– având în vedere Raportul CERS din martie 2015 privind reglementarea expunerilor 

suverane, 

– având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-

0019/2018),  

A. întrucât, pe bază neconsolidată, numărul total al instituțiilor de credit din zona euro a 

fost de 5 073 la sfârșitul anului 2016, în scădere față de 5 474 la sfârșitul anului 2015 și 

6 768 la sfârșitul anului 2008, reprezentând o scădere de 25 % în perioada 2008-2016; 

întrucât, pe bază consolidată, numărul total al instituțiilor de credit din zona euro a fost 

de 2 290 la sfârșitul anului 2016, în scădere față de 2 904 la sfârșitul anului 2008 și 

2 379 la sfârșitul anului 201553; întrucât, cu toate acestea, este de dorit să se raporteze 

modul în care proporția băncilor „prea mari pentru a se prăbuși” s-a schimbat în 

decursul aceleiași perioade; 

B. întrucât există o dispersie considerabilă în ceea ce privește valoarea totală și ratele 

creditelor neperformante între statele membre și se observă diferențe semnificative între 

băncile din țările cu cele mai mari rate ale creditelor neperformante; întrucât volumul 

total de credite neperformante s-a ridicat la 1 miliard EUR, potrivit raportului CERS 

din iulie 2017 privind rezolvarea problemei creditelor neperformante în Europa; 

întrucât, în conformitate cu Tabloul trimestrial al riscurilor întocmit de ABE, 

principalele bănci din Europa au raportat o rată medie a creditelor neperformante 

(credite neperformante, valoarea brută a deprecierilor, împărțit la numărul total de 

credite) de 4,47 % la 30 iunie 2017; întrucât această rată a arătat o tendință de scădere 

în ultimele 30 de luni; 

C. întrucât, potrivit unui studiu recent realizat de Autoritatea Europeană pentru Valori 

Mobiliare și Piețe (ESMA), piața instrumentelor derivate în Uniunea Europeană are o 

valoare noțională de 453 000 miliarde EUR; 

D. întrucât este nevoie ca uniunea bancară să fie consolidată, deoarece reprezintă un 

obiectiv fundamental în vederea stabilității financiare a zonei euro și un element 

indispensabil pentru o veritabilă uniune economică și monetară; întrucât sunt necesare 

eforturi suplimentare pentru finalizarea uniunii bancare, deoarece aceasta rămâne 

nefinalizată atât timp cât nu dispune de un mecanism de sprijin bugetar pentru Fondul 

unic de rezoluție (FUR) și un al treilea pilon, respectiv un sistem european de asigurare 

a depozitelor; întrucât președintele BCE, dl Mario Draghi, a afirmat în repetate rânduri 
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că sistemul european de asigurare a depozitelor (EDIS) rămâne un pilon esențial al 

uniunii bancare; întrucât o uniune bancară finalizată este fundamentală pentru ruperea 

legăturii dintre bănci și entitățile suverane; întrucât trebuie să se intensifice eforturile 

pentru a trece de la recapitalizarea din bani publici la recapitalizarea internă; întrucât în 

anumite sisteme bancare naționale riscurile sunt abordate într-o măsură insuficientă; 

întrucât actualele condiții economice favorabile constituie o oportunitate de accelerare a 

reformelor necesare pentru finalizarea uniunii bancare; 

E. întrucât s-a amânat epurarea adecvată a bilanțurilor băncilor după criză, ceea ce 

continuă să împiedice creșterea economică; întrucât, deși, în general, ratele de capital și 

de lichiditate ale băncilor din UE s-au ameliorat în ultimii ani, există încă bănci, 

inclusiv bănci mari, care continuă să fie subcapitalizate; întrucât continuă să existe 

riscuri la adresa stabilității financiare, însă acestea au fost deja reduse considerabil de la 

începutul creării uniunii bancare; întrucât cadrul instituțional și de reglementare a 

băncilor europene a fost consolidat în mod fundamental; 

F. întrucât participarea la uniunea bancară este deschisă pentru statele membre care nu au 

adoptat încă moneda euro; întrucât niciun stat membru al UE nu a decis până în prezent 

să participe pe această bază; întrucât mai multe state membre discută posibilitatea de a 

se alătura uniunii bancare; întrucât diferite instituții financiare consideră că este 

avantajos să fie situate în interiorul uniunii bancare; 

G. întrucât activitatea noastră cu privire la uniunea piețelor de capital nu ar trebui să 

reducă presiunea din direcția finalizării activității privind uniunea bancară, care rămâne 

o cerință prealabilă pentru stabilitatea financiară în peisajul dependent de bănci al 

Uniunii Europene; 

H. întrucât responsabilitatea principală a băncilor este aceea de a oferi finanțare economiei 

reale; 

I. întrucât BCE are nevoie de un anumit grad de flexibilitate în derularea activităților sale 

de supraveghere, însă deciziile importante și de mare anvergură trebuie să aparțină în 

esență legiuitorului european, 

1. invită Comisia să utilizeze regulamentul ca instrument legislativ la propunerea 

legislației în domeniul bancar; 

Supravegherea 

2. ia act de evaluările BCE potrivit cărora, în cazurile legate de sectorul bancar în 2017, 

instituțiile erau în dificultate sau în pericol de a intra în dificultate; constată, de 

asemenea, că mecanismele unice de supraveghere și de rezoluție au fost în general 

eficace în acest context și este de acord cu Comisia că trebuie îmbunătățite procedurile 

care conduc la decizia dacă o bancă este dificultate sau în pericol de a intra în 

dificultate; 

3. ia act de viitoarele teste de rezistență ale ABE din 2018; invită ABE, CERS, BCE și 

Comisia să utilizeze metodologii, scenarii și ipoteze coerente la definirea testelor de 

rezistență pentru a evita, pe cât posibil, potențiale denaturări ale rezultatelor și 

necorelarea, astfel cum s-a observat, între rezultatele testelor de rezistență și deciziile 

de rezoluție adoptate imediat după prezentarea acestor rezultate; subliniază totuși că 
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soliditatea unei bănci nu poate fi cuprinsă doar într-o evaluare statică a bilanțului său, 

deoarece aceasta este asigurată prin intermediul unor interacțiuni dinamice între bancă 

și piețe și este afectată de diverse elemente din economie în ansamblul ei; în plus, 

consideră că propriile teste de rezistență ale BCE pentru alte bănci aflate sub 

supravegherea sa ar putea beneficia de o mai mare transparență; 

4. subliniază importanța cooperării dintre ABE ca autoritate de reglementare și MUS ca 

autoritate de supraveghere; atrage atenția, în această privință, asupra distribuirii 

responsabilităților între BCE și ABE, precum și asupra diferențelor în ceea ce privește 

domeniul de aplicare geografic al activităților desfășurate de fiecare instituție; 

recomandă, în acest sens, ca atunci când este posibil, să se îmbunătățească coordonarea 

concretă a inițiativelor care trebuie adoptate de ambele instituții pentru a se asigura 

coerența cadrului unic de reglementare, subliniind în același timp că MUS ar trebui să 

joace un rol principal în identificarea problemelor specifice uniunii bancare și a 

lacunelor în materie de reglementare; 

5. salută faptul că uniunea bancară a îmbunătățit schimbul de informații relevante între 

autoritățile de supraveghere și a îmbunătățit colectarea și schimbul de date privind 

sistemul bancar european, contribuind, de exemplu, la o mai bună evaluare comparativă 

și permițând o supraveghere mai cuprinzătoare a grupurilor bancare cu prezență 

transfrontalieră; salută activitatea excelentă a echipelor comune de supraveghere (ECS); 

ia act de faptul că Comisia a identificat domenii în care sunt necesare îmbunătățiri cu 

privire la schimbul de informații și coordonarea dintre supravegherea bancară de către 

BCE și SRB, în special în ceea ce privește aspectele esențiale privind măsura în care o 

instituție este eligibilă pentru recapitalizare preventivă și dacă este în dificultate sau în 

pericol de a intra în dificultate; ia act de faptul că actualul memorandum de înțelegere 

dintre BCE și SRB nu este suficient de cuprinzător pentru a se asigura că SRB dispune 

de toate informațiile de care are nevoie din partea BCE pentru a-și îndeplini atribuțiile 

în mod eficient și în timp util; invită BCE și SRB să se folosească de oportunitatea 

oferită de discuțiile actuale cu privire la actualizarea memorandumului de înțelegere 

dintre ele pentru a elimina lacunele existente și pentru a îmbunătăți eficacitatea 

măsurilor de rezoluție; solicită îmbunătățirea modalităților practice de cooperare și de 

schimb de informații între autoritățile de supraveghere și de rezoluție, care este de o 

importanță crucială pentru aplicarea armonioasă și eficientă a măsurilor de rezoluție, 

precum și între toate organismele europene și naționale implicate în intervenția timpurie 

și în rezoluție; invită BCE și SRB să continue să își îmbunătățească cooperarea curentă 

și să își consolideze relația de lucru; ar saluta, în acest sens, modificarea dispozițiilor 

pertinente din Regulamentul privind MUS pentru a permite prezența unui reprezentant 

al Comitetului unic de rezoluție în calitate de observator permanent la întrunirile 

Consiliului de supraveghere al MUS; solicită încheierea unui acord interinstituțional 

între BCE și Curtea de Conturi Europeană, pentru a specifica schimbul de informații 

dintre cele două instituții, în lumina mandatelor lor respective definite în tratate; 

6. constată că dispoziția privind recapitalizarea preventivă din Directiva privind redresarea 

și rezoluția instituțiilor bancare (BRRD) a fost aplicată în 2017; ia act de faptul că ar 

trebui să fie clarificată utilizarea evaluărilor calității activelor pentru a stabili dacă sunt 

îndeplinite condițiile de recapitalizare preventivă; subliniază că trebuie să se asigure că 

evaluarea prealabilă a activelor se bazează pe probe solide, care dovedesc, în special, că 

banca este solvabilă și, în fine, că respectă normele europene privind ajutoarele de stat; 

invită Comisia, MUS și SRB să reflecteze asupra modalităților de a spori transparența 
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la evaluarea solvabilității instituțiilor de credit și la analizarea deciziilor de rezoluție; 

7. își reafirmă îngrijorarea față de nivelul ridicat al creditelor neperformante (CNP) din 

anumite jurisdicții; salută eforturile depuse de diferitele state membre pentru a reduce 

nivelul creditelor neperformante; este de acord cu opinia Comisiei potrivit căreia, 

„chiar dacă responsabilitatea de a soluționa problema creditelor neperformante le revine 

în primul rând statelor membre și băncilor însele, este necesară integrarea eforturilor 

întreprinse la nivel național și la nivelul Uniunii Europene pentru a se obține un impact 

asupra stocurilor de credite neperformante și pentru a se preveni acumularea viitoare a 

unor noi astfel de credite în bilanțurile băncilor.“54;  

8. apreciază, în general, activitățile întreprinse de diferite instituții și organisme ale UE în 

acest domeniu; cu toate acestea, ar fi bine-venită o mai bună coordonare între eforturile 

pe care acestea le depun; îndeamnă acești actori și statele membre să implementeze în 

mod corespunzător și rapid Concluziile Consiliului din 11 iulie 2017 privind Planul de 

acțiune pentru combaterea fenomenului creditelor neperformante în Europa; așteaptă cu 

interes pachetul de măsuri vizând accelerarea reducerii creditelor neperformante care va 

fi propus în lunile următoare; sprijină, în acest sens, decizia Comisiei de a explora 

potențialul de armonizare, din punct de vedere prudențial la nivelul UE, a noilor credite 

care devin neperformante; invită Comisia să adopte măsuri legislative și nelegislative 

pentru a încuraja furnizarea de informații către potențialii investitori, crearea unor 

societăți dedicate de administrare a activelor („bănci rele”) și dezvoltarea de piețe 

secundare pentru creditele neperformante pentru a trata problema copleșitoare a 

creditelor neperformante; reamintește necesitatea ca statele membre să îmbunătățească 

și să armonizeze, acolo unde este necesar, cadrul în materie de insolvență, inclusiv prin 

activitățile legate de propunerea Comisiei privind restructurarea timpurie și a doua 

șansă, pentru a proteja debitorii cei mai vulnerabili, cum ar fi IMM-urile și 

gospodăriile;  

9. salută intenția de a accelera epurarea bilanțurilor băncilor, subliniind, în același timp, că 

eliminarea obligatorie a creditelor neperformante într-o piață nelichidă și opacă poate 

conduce la pierderi nejustificate în bilanțul băncilor; își reiterează preocuparea cu 

privire la proiectul de addendum la orientările BCE referitoare la creditele 

neperformante; subliniază faptul că, în cadrul procesului de monitorizare și evaluare în 

contextul supravegherii bancare, BCE nu are voie să aducă în niciun fel atingere 

prerogativelor legiuitorului european; reamintește că principiile generale ale legiferării 

în Uniune, care impun evaluări ale impactului și consultare, precum și evaluarea 

proporționalității și a subsidiarității, sunt, de asemenea, relevante pentru legislația 

terțiară; 

10. își exprimă din nou preocuparea cu privire la riscurile generate de deținerea de active 

de nivelul III, inclusiv instrumente derivate, și, în special, de dificultatea de a le evalua; 

salută, în acest sens, includerea de către ABE, în procedurile privind testele de 

rezistență din 2018, a unor măsuri specifice de gestionare a riscurilor care decurg din 

instrumentele de nivel II și III; reafirmă apelul său adresat MUS de a face din această 

chestiune o prioritate pentru supravegherea unică în 2018; 
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11. reamintește că există riscuri asociate cu datoria suverană; remarcă faptul că, în unele 

state membre, instituțiile financiare au investit peste măsură în obligațiuni de stat emise 

de propriul guvern, ceea ce constituie o „preferință națională” excesivă, având în vedere 

că unul dintre principalele obiective ale uniunii bancare este acela de a rupe legătura 

dintre riscul bancar și riscul suveran; remarcă faptul că ar fi de dorit să existe mai multă 

diversitate în ceea ce privește portofoliile de obligațiuni suverane ale băncilor pentru a 

se limita riscurile la adresa stabilității financiare; consideră că cadrul de reglementare al 

UE privind tratamentul prudențial al datoriei suverane ar trebui să fie în conformitate cu 

standardul internațional; indică lucrările în curs ale Comitetului de la Basel pentru 

supraveghere bancară (BCBS) privind riscurile suverane și, în special, documentul de 

reflecție publicat recent privind cadrul de reglementare a expunerilor suverane; 

așteaptă, așadar, cu mare interes rezultatele activității CSF cu privire la datoria 

suverană, care să servească drept orientare pentru luarea deciziilor în viitor; subliniază 

rolul crucial pe care îl au obligațiunile de stat pentru asigurarea unor active lichide de 

înaltă calitate pentru investitori și a unor surse de finanțare stabile pentru guverne; ia 

act, în acest sens, de lucrările în curs ale Comisiei în jurul ideii unor așa-numite valori 

mobiliare garantate prin obligațiuni suverane (SBBS) ca o posibilă modalitate de 

soluționare a problemei; reamintește că SBBS nu ar constitui o formă de mutualizare a 

datoriilor; consideră că contribuțiile participanților la piață ar putea ajuta la asigurarea 

interesului pieței privind SBBS;  

12. subliniază importanța remedierii deficiențelor identificate în modelele interne pentru a le 

restabili credibilitatea și pentru a obține condiții de concurență echitabile în cadrul 

instituțiilor; atrage atenția, în acest sens, asupra studiului extern intitulat „What conclusions 

can be drawn from the EBA 2016 Market Risk Benchmarking Exercise?” (Ce concluzii se pot 

trage din exercițiul de evaluare comparativă al ABE pe 2016 privind riscul de piață?”), 

comandat de Unitatea de asistență pentru guvernanța economică din Parlamentul European, 

în care se menționează, printre altele, că „în cazul în care rezultatele studiului de evaluare 

comparativă al ABE sunt corecte și în măsura în care instrumentele de test din portofoliul sunt 

reprezentative, modelele de risc de pe piața internă utilizate în prezent de către băncile 

europene ar încălca în mod ferm principiul concurenței echitabile („Dacă bănci diferite dețin 

același portofoliu, acestea ar trebui să aibă obligația de a deține aceeași sumă a capitalului de 

reglementare.”); ia act, în acest context, de aprobarea de către BCBS a modificărilor pentru 

finalizarea Basel III, precum și de evaluarea impactului său asupra sectorului bancar din UE 

realizată de ABE; reamintește că acordul nu ar trebui să conducă la creșteri semnificative ale 

cerințelor de capital la nivelul Uniunii și nici nu ar trebui să afecteze negativ capacitatea 

băncilor de a finanța economia reală, în special IMM-urile; salută munca depusă de BCE 

pentru a evalua caracterul adecvat al modelelor interne, inclusiv noul său ghid pentru TRIM, 

pentru a trata problema variabilității în ponderările la risc aplicată activelor ponderate la risc 

din aceeași clasă pentru toată gama de instituții de credit; salută, în final, munca depusă de 

ABE în cadrul exercițiilor sale de evaluare comparativă; consideră că poziția de capital a 

băncilor poate fi consolidată, printre altele, prin reducerea plăților de dividende și prin 

atragerea de noi capitaluri proprii și că consolidarea poziției financiare globale a băncilor 

europene ar trebui să rămână o prioritate; 

13. subliniază că propunerile realizate de organismele internaționale ar trebui transpuse în 

dreptul european astfel încât să ia în considerare particularitățile sectorului bancar european; 
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14. subliniază că standardele BCBS nu ar trebui să fie puse în aplicare ca atare în dreptul 

european, fără a lua în considerare caracteristicile specifice ale sistemului bancar european și 

principiul proporționalității; 

15. reamintește principiul separării dintre funcția de politică monetară și funcția de supraveghere 

a MUS și consideră esențială respectarea acestuia pentru evitarea conflictelor de interese; 

este de părere că, în general, acest principiu a fost respectat corespunzător; consideră că 

testul care trebuie utilizat pentru a stabili caracterul adecvat al serviciilor comune ar trebui să 

fie relevanța politică a sarcinilor pe care acestea le realizează; prin urmare, consideră că 

serviciile comune nu prezintă probleme atunci când tratează probleme care nu sunt esențiale 

în ceea ce privește elaborarea politicilor, dar ar putea fi un motiv de preocupare și ar putea 

justifica garanții suplimentare atunci când nu se întâmplă astfel; 

16. este de părere că implicarea mai multor membri ai personalului BCE în verificările la fața 

locului ar putea contribui la consolidarea suplimentară a independenței supravegherii bancare 

față de aspectele naționale; 

17. ia act de pachetul privind reforma bancară propus de Comisie în noiembrie 2016; subliniază 

importanța procedurii accelerate care a condus la acordul privind adoptarea treptată a 

Standardului Internațional de Raportare Financiară (IFRS) 9, precum și dispozițiile tranzitorii 

pentru exceptarea de la limita ridicată de expunere disponibilă pentru expunerile la anumite 

titluri de datorie publică ale statelor membre exprimate în monedele oricărui stat membru 

[Regulamentul (UE) 2017/2395] , pentru a evita efectele în cascadă asupra capitalului 

reglementat al instituțiilor de credit; ia act, cu toate acestea, de avizele BCE și ABE potrivit 

cărora existența unui regim tranzitoriu nu ar trebui să ducă la întârzierea nejustificată a 

implementării IFRS 9; subliniază necesitatea monitorizării impactului IFRS 9 asupra naturii și 

alocării împrumuturilor efectuate de către bănci, precum și asupra potențialelor efecte 

prociclice generate de sensibilitatea ciclică a parametrilor de risc de credit; invită CERS și MUS 

să investigheze aceste aspecte; invită ABE și Banca Reglementelor Internaționale (BIS) să 

furnizeze orientări adecvate în acest sens;  

18. atrage atenția asupra faptului că, potrivit normelor privind supravegherea, instituțiile sunt 

obligate să prezinte numeroase rapoarte similare, în diferite formate pentru diferite autorități, 

ceea ce reprezintă o sarcină suplimentară semnificativă; solicită, prin urmare, introducerea 

unui sistem uniform de raportare în cadrul căruia să existe un punct de contact central pentru 

solicitările tuturor autorităților responsabile de supraveghere, care să comunice aceste 

solicitări instituțiilor supravegheate și să transmită datele colectate autorităților competente; 

subliniază faptul că astfel se pot evita solicitările multiple de date identice, ceea ce ar conduce 

la reducerea semnificativă a sarcinii administrative pentru bănci și autorități competente, și, în 

același timp, la îmbunătățirea eficienței supravegherii; 

19. ia act de faptul că costurile ridicate ale punerii în aplicare a cerințelor de supraveghere pot fi 

greu de gestionat, în special pentru băncile mai mici; consideră că principiul proporționalității 

ar putea fi mai bine luat în considerare de către BCE în cadrul anumitor mecanisme de 

supraveghere în realizarea activităților sale de supraveghere; subliniază, prin urmare, faptul că 

este urgent nevoie de eforturi suplimentare pentru ca măsurile privind supravegherea 

bancară să fie mai proporționale în cazul instituțiilor mici cu risc scăzut; subliniază că o 

proporționalitate îmbunătățită nu înseamnă în niciun caz reducerea standardelor de 

supraveghere, ci mai degrabă doar o ușurare semnificativă a sarcinii administrative, de 
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exemplu în ceea ce privește cerințele în materie de raportare și de dezvăluire a informațiilor; 

salută, prin urmare, răspunsul Comisiei la Raportul anual pe 2016 privind uniunea bancară, 

care împărtășește opinia Parlamentului potrivit căreia cerințele de raportare ar trebui să fie 

raționalizate; salută, de asemenea, eforturile Comisiei de a introduce un grad mai ridicat de 

proporționalitate în materie de supraveghere; 

20. reamintește că opțiunile și marjele de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii în ceea ce 

privește supravegherea bancară ar trebui armonizate pe cât posibil; consideră că acestea 

trebuie să fie pe cât posibil tranzitorii și trebuie eliminate în cazul în care nu mai sunt 

necesare, pentru a evita complexitatea excesivă a activității zilnice a autorităților de 

supraveghere europene și naționale; 

21. subliniază că cadrul de reglementare ar trebui să includă principiile de funcționare specifice și 

să respecte misiunea specifică a băncilor cooperatiste și mutuale, precum și faptul că 

autoritățile de supraveghere ar trebui să țină cont de acestea și să le reflecte în practicile și 

abordările lor; 

22. reamintește Rezoluția sa din 17 mai 201755 referitoare la FinTech; consideră că întreprinderile 

FinTech care desfășoară același tip de activități ca și ceilalți actori din sistemul financiar 

trebuie, din acest motiv, să fie supuse acelorași reguli privind operațiunile desfășurate; 

solicită, în acest sens, o abordare a întreprinderilor FinTech care să asigure echilibrul corect 

între protecția consumatorilor, menținerea stabilității financiare și încurajarea inovării; ia act, 

în acest context, de activitatea Comisiei, de propunerea de a include inovarea tehnologică în 

mandatele AES și de consultarea publică cu privire la proiectul de orientări al BCE privind 

evaluarea cererilor de acordare a licenței bancare FinTech; 

23. recunoaște că digitalizarea sporită a tuturor aspectelor activității bancare a făcut ca aceste 

bănci să fie mult mai vulnerabile la riscurile de securitate cibernetică; subliniază faptul că 

gestionarea securității cibernetice este, în primul rând, responsabilitatea băncilor; subliniază 

rolul esențial al securității cibernetice pentru serviciile bancare și necesitatea de a stimula 

instituțiile financiare pentru a-și stabili obiective ambițioase cu privire la protejarea datelor 

consumatorilor și la garantarea securității cibernetice; solicită autorităților de supraveghere să 

monitorizeze și să evalueze atent riscurile în materie de securitate cibernetică, precum și 

instituțiilor financiare din întreaga UE să fie foarte ambițioase în protejarea datelor 

consumatorilor și în garantarea securității cibernetice; salută inițiativa BCE de a obliga băncile 

supravegheate să raporteze atacurile cibernetice semnificative în cadrul unui serviciu de alertă 

în timp real și salută, de asemenea, inspecțiile realizate de MUS la fața locului pentru 

supravegherea securității cibernetice; solicită MUS să își intensifice eforturile și să transforme 

securitatea cibernetică într-una dintre prioritățile sale oficiale de nivel înalt; 

24. salută munca depusă de ABE, ESMA și MUS pentru promovarea convergenței activităților de 

supraveghere în contextul retragerii UK din UE, pentru a limita amplificarea riscurilor de 

arbitraj de reglementare și supraveghere; consideră că orice model de cooperare în materie 

de supraveghere între UE și Regatul Unit ar trebui să respecte stabilitatea financiară a UE și 

regimul și standardele de reglementare și de supraveghere ale UE, precum și aplicarea 

acestora; reamintește importanța pregătirii și a unei planificări adecvate pentru situații 

neprevăzute din partea băncilor, pentru a atenua efectul perturbator al Brexitului; este 

                                                           
55  Texte adoptate, P8_TA(2017)0211. 



 

 84 

îngrijorat de faptul că unele bănci, mai ales cele mai mici, ar putea rămâne în urmă în ceea ce 

privește pregătirile pentru Brexit și le solicită să își intensifice activitatea; reamintește că 

procesul de obținere a licențelor bancare și a aprobărilor pentru modelele interne durează 

mai mulți ani, iar acest lucru ar trebui luat în considerare; 

25. ia notă de propunerile de revizuire a sistemului european de supraveghere financiară (SESF), 

inclusiv de propunerea „omnibus” de modificare a guvernanței, a finanțării și a competențelor 

AES-urilor; 

26. se arată îngrijorat de evoluțiile care arată tendința grupurilor bancare de a folosi structuri și 

entități din ce în ce mai complexe, care desfășoară în mare măsură aceleași activități ca și 

băncile, dar eludează supravegherea bancară; ia act, în acest sens, de propunerea Comisiei 

privind firmele de investiții, care ar trebui să contribuie la crearea unor condiții de concurență 

echitabile între societățile de investiții și instituțiile de credit și să elimine lacunele care ar 

putea permite utilizarea marilor societăți de investiții pentru a evita cerințele de reglementare 

privind activitatea bancară; 

27. este îngrijorat de răspândirea sistemului bancar paralel în UE; ia act de raportul intitulat 

Monitorizarea sectorului bancar paralel din UE, realizat de CERS în 2017, care evidențiază 

unele riscuri și vulnerabilități care trebuie să fie monitorizate în sistemul bancar paralel din UE; 

solicită, prin urmare, acțiuni coordonate pentru abordarea acestor riscuri pentru a asigura o 

concurență loială și stabilitate financiară; recunoaște, cu toate acestea, faptul că de la criza 

financiară au fost introduse politici de abordare a riscurilor de instabilitate financiară ca 

urmare a activităților din sectorul bancar paralel; încurajează autoritățile să continue să 

monitorizeze în mod vigilent și să abordeze riscurile emergente pentru stabilitatea financiară, 

precum și să însoțească orice acțiune privind reglementarea sectorului bancar de o 

reglementare adecvată a sectorului bancar paralel; regretă faptul că Comisia a omis să 

abordeze acest aspect în răspunsurile sale la raportul de anul trecut56; 

28. consideră că, deși sunt de dorit îmbunătățiri, în special în ceea ce privește comunicarea și 

transparența, uniunea bancară rămâne o schimbare pozitivă și fundamentală pentru statele 

membre care utilizează moneda euro; reamintește că uniunea bancară este deschisă tuturor 

statelor membre; încurajează toate statele membre care nu fac parte din zona euro să ia toate 

măsurile necesare pentru a adera la uniunea bancară, pentru a alinia progresiv uniunea 

bancară la întreaga piață internă; 

29. salută progresele înregistrate în ceea ce privește permiterea delegării unor atribuții în 

domeniul deciziilor adecvate și corespunzătoare, în conformitate cu Decizia BCE din iunie 

2017; își reiterează evaluarea privind necesitatea unei modificări a reglementărilor, pentru a 

permite o delegare mai ușoară a procesului decizional privind anumite aspecte de rutină, de la 

nivelul consiliului de supraveghere către funcționarii corespunzători; își reiterează opinia 

favorabilă privind o astfel de modificare, care ar contribui la sporirea eficienței și a eficacității 

supravegherii bancare realizate de BCE; solicită BCE să specifice sarcinile pentru delegarea 

activităților decizionale; 

Rezoluția  
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30. salută prima aplicare a noului regim de rezoluție în 2017; ia act de numărul mare de acțiuni 

legale intentate în fața Tribunalului UE în legătură cu cazul în chestiune; invită Comisia să 

analizeze dacă și în ce mod aceasta ar putea pune în pericol eficacitatea noului regim de 

rezoluție și ar putea să conducă la inaplicabilitatea cadrului de rezoluție; invită SRB și Comisia 

să publice în comun o sinteză a aspectelor care au fost cel mai puternic criticate în acțiunile 

legale; consideră că cazurile din 2017 legate de sectorul bancar ridică semne de întrebare în 

ceea ce privește transparența și comunicarea și solicită mai multă transparență în ceea ce 

privește deciziile de rezoluție viitoare, inclusiv accesul Parlamentului European, în condiții 

adecvate și clare la documente-cheie necesare pentru informarea deciziilor în materie de 

rezoluție, cum ar fi rapoartele de evaluare de către evaluatori independenți, în vederea unei 

mai bune înțelegeri a regimului de rezoluție ex ante; solicită colegiuitorilor să ia în considerare 

cazurile de rezoluție bancară din 2017 și să le considere drept învățăminte atunci când iau 

decizii comune privind propunerile Comisiei referitoare la TLAC/MREL și la instrumentul de 

moratoriu; 

31. este preocupat de discrepanțele dintre normele privind ajutoarele de stat și legislația Uniunii 

referitoare la posibilitatea sistemelor de garantare a depozitelor (SGD) de a participa la 

rezoluție, după cum se prevede în BRRD și DGSD, astfel cum se menționează în raportul 

anterior57; solicită Comisiei să își reconsidere interpretarea normelor în materie de ajutoare de 

stat, cu referire la articolul 11 alineatele (3) și (6) din DSGD, pentru a garanta că pot fi puse 

efectiv în aplicare măsuri preventive și alternative prevăzute de legiuitorul european; 

consideră că în cazurile bancare din 2017 s-a confirmat, după cum prevede BRRD, că statele 

membre pot continua cu procedurile obișnuite de insolvență, care, în anumite condiții, pot să 

fie însoțite de un „ajutor pentru lichidare”; consideră că o cauză a oportunităților de arbitraj 

evidențiate de recentele cazuri de rezoluție este discrepanța dintre normele privind ajutoarele 

de stat care se aplică în cadrul regimului rezoluției și, respectiv, în temeiul legilor naționale 

privind insolvabilitatea; solicită, prin urmare, Comisiei să realizeze o revizuire a cadrelor de 

insolvabilitate bancară din Uniune, inclusiv a Comunicării bancare din 2013, ținând, pentru a 

trage învățăminte din cazurile bancare din 2017; 

32. reamintește că BRRD a fost conceput cu scopul de a asigura continuitatea funcțiilor critice, 

evitarea efectelor negative asupra stabilității financiare, protejarea fondurilor publice prin 

reducerea la minimum a dependenței instituțiilor aflate în dificultate de sprijinul financiar 

public extraordinar și protejarea deponenților care beneficiază de acoperire, a investitorilor, 

precum și a fondurilor și activelor clienților; reamintește că măsurile de sprijin financiar public 

extraordinar nu pot fi utilizate decât pentru a „remedia o perturbare gravă a economiei” și 

pentru a „menține stabilitatea financiară” și că acestea „nu sunt utilizate pentru a compensa 

pierderile pe care o instituție le-a suportat sau este probabil să le suporte în viitorul apropiat; 

consideră că sprijinul financiar public extraordinar ar trebui, de asemenea, să fie însoțit, după 

caz, de măsuri de remediere; invită Comisia să efectueze cât mai curând posibil evaluarea 

prevăzută la articolul 32 alineatul (4) ultimul paragraf din Directiva BRRD, evaluare care 

trebuia realizată încă din 2015; subliniază că recapitalizarea preventivă este un instrument 

pentru gestionarea crizelor bancare; 
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33. solicită Comisiei să reexamineze anual dacă cerințele pentru aplicarea articolului 107 alineatul 

(3) litera (b) din TFUE privind posibilitatea acordării de ajutor de stat în sectorul financiar sunt 

îndeplinite în continuare; 

34. solicită Comisiei să evalueze dacă sectorul bancar a beneficiat de la începutul crizei de 

subvenții și de ajutoare de stat implicite prin intermediul furnizării de sprijin neconvențional 

pentru asigurarea lichidității; 

35. salută faptul că SRB a declarat că a dat prioritate îmbunătățirii posibilității de rezoluție a 

instituțiilor de credit, precum și progresele înregistrate în direcția stabilirii unor obiective 

obligatorii în ceea ce privește cerința minimă individuală privind obiectivele legate de 

fondurile proprii și pasivele eligibile (MREL) la nivel consolidat; subliniază importanța unor 

planuri de rezoluție operaționale și credibile și, în acest context, recunoaște problemele pe 

care le-ar putea implica strategiile privind un singur punct de intrare pentru stabilitatea 

financiară a statelor gazdă, dacă nu sunt elaborate în mod corespunzător; subliniază 

necesitatea unui sistem eficace de abordare a cazurilor de încălcare a acestei cerințe și 

menționează că MREL ar trebui să țină seama de modelele de afaceri ale instituțiilor, pentru a 

se asigura posibilitatea de rezoluție a acestor instituții; solicită SBR să furnizeze o listă 

cuprinzătoare a obstacolelor din calea posibilității de rezoluție care se regăsesc în legislația 

națională sau europeană; subliniază faptul că revizuirea BRRD nu ar trebui sub nicio formă să 

fie inferioară standardelor convenite la nivel internațional; 

36. salută acordul la care s-a ajuns cu privire la armonizarea suplimentară a rangului de prioritate 

al instrumentelor de datorie negarantate, prin Directiva (UE) 2017/2399; cere o punere în 

aplicare rapidă din partea statelor membre, astfel încât băncile să emită instrumente de 

creanță în noua clasă de insolvabilitate și să-și poată constitui rezervele de capital necesare; își 

reiterează poziția, astfel cum a fost exprimată în raportul precedent58, potrivit căreia 

instrumentele care pot fi recapitalizate intern ar trebui vândute unor investitori adecvați, care 

pot absorbi pierderile potențiale fără a-și periclita propria poziție financiară; recomandă, prin 

urmare, că autoritățile de rezoluție ar trebui să monitorizeze măsura în care instrumentele 

susceptibile de a fi recapitalizate intern sunt deținute de investitori particulari și că ABE ar 

trebui să procedeze la o dezvăluire anuală a acestor sume, precum și ca, atunci când este 

cazul, să emită avertismente și recomandări pentru adoptarea unor măsuri de remediere; 

37. ia act de propunerile legislative în curs privind introducerea capacității totale de absorbție a 

pierderilor (TLAC) în dreptul Uniunii, în scopul reducerii riscurilor din sectorul bancar 

european;  

38. reamintește că esența acordului interguvernamental privind Fondul unic de rezoluție (SRF) 

este ca, în cele din urmă, acesta să fie integrat în cadrul juridic al Uniunii; reamintește că un 

mecanism de sprijin bugetar este esențial pentru asigurarea unui cadru de rezoluție credibil și 

eficient, precum și pentru capacitatea de a face față unor crize sistemice în uniunea bancară, 

precum și pentru a evita recurgerea la acțiuni de salvare a băncilor finanțate din fonduri 

publice; ia act de propunerea Comisiei de a transforma Mecanismul european de stabilitate 

într-un fond monetar european, care ar putea găzdui funcția de sprijin bugetar pentru Fondul 

unic de rezoluție; 

                                                           
58  Rezoluția Parlamentului European din 15 februarie 2017 referitoare la uniunea bancară 

– raportul anual pe 2016, punctul 48. 
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39. salută activitatea desfășurată de SRB în consolidarea capacității sale de rezoluție bancară la 

nivelul Uniunii; constată, cu toate acestea, că planificarea rezoluției este, în prezent, încă în 

mare măsură un proces aflat în desfășurare; ia act, de asemenea, de faptul că SRB suferă de o 

lipsă acută de personal; invită SRB să își intensifice eforturile de recrutare și cere autorităților 

naționale să pună mai ușor la dispoziția SRB experți naționali detașați; reamintește, în acest 

sens, necesitatea ca, în cadrul SRB, să existe un echilibru adecvat între personalul de la nivel 

central și personalul din partea autorităților naționale de rezoluție, precum și necesitatea de a 

avea o diviziune clară a muncii între SRB și autoritățile naționale de rezoluție; salută, în 

această privință, pașii făcuți de SRB în alocarea rolurilor și a sarcinilor în cadrul MUR; 

subliniază că, pe lângă băncile supravegheate direct de BCE, SRB are, de asemenea, 

responsabilitatea directă pentru instituțiile transfrontaliere importante; invită statele 

membre, autoritățile naționale competente și BCE să acționeze într-un mod care să limiteze 

cât mai mult posibil sarcina suplimentară și complexitatea sarcinilor SRB care decurg din 

această diferență de domeniu; 

40. solicită ca contribuțiile ex ante la Fondul unic de rezoluție să fie calculate într-o manieră 

transparentă, prin furnizarea de informații privind metodologia de calcul, precum și prin 

eforturi de armonizare a informațiilor privind rezultatele calculului; 

41. este îngrijorat de influența pe care deciziile în materie de rezoluție o pot avea asupra structurii 

sistemului bancar; solicită Comisiei să monitorizeze îndeaproape această problemă, să 

urmărească deciziile adoptate și să informeze în mod regulat Parlamentul European cu privire 

la constatările sale; 

Asigurarea depozitelor 

42. salută decizia ABE de a publica anual datele pe care le primește în conformitate cu articolul 10 

alineatul (10) din Directiva privind schemele de garantare a depozitelor; sugerează că 

prezentarea datelor ar trebui îmbunătățită, pentru a permite o comparare directă a 

caracterului adecvat al finanțării între diferitele sisteme de garantare a depozitelor (SGD); 

constată, cu toate acestea, că mai multe SGD-uri trebuie să accelereze acumularea de mijloace 

financiare disponibile pentru a-și atinge nivelurile-țintă până la 3 iulie 2024; 

43. invită ABE să își extindă analiza, printre alte aspecte, la mecanismele de finanțare alternative 

introduse de statele membre în conformitate cu articolul 10 alineatul (9) din DSGD și să 

publice această analiză, împreună cu informațiile primite în conformitate cu articolul 10 

alineatul (10) din DSGD; 

44. atrage atenția asupra numărului mare de opțiuni și marje de apreciere din cadrul DSGD; 

consideră că este necesar să se continue armonizarea normelor care se aplică schemelor de 

garantare a depozitelor în vederea realizării unor condiții de concurență echitabile în cadrul 

uniunii bancare; 

45. reamintește că protecția depozitelor este o preocupare comună pentru toți cetățenii UE și că 

uniunea bancară rămâne incompletă fără cel de al treilea pilon al său; reamintește că 

propunerea privind EDIS este în prezent dezbătută în PE la nivel de comisii; ia act, în acest 

sens, de Comunicarea Comisiei din 11 octombrie 2017; 
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46. constată că există discuții în curs cu privire la un temei juridic adecvat pentru instituirea 

Fondului european de asigurare a depozitelor; 

o 

o     o 

47. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, 

ABE, BCE, SRB, parlamentelor naționale și autorităților competente, astfel cum sunt definite la 

articolul 4 alineatul (1) punctul 40 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


