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SINTEZA
lucrărilor Comisiei din 15 și 17 martie 2016

În zilele de 15 și 17 martie a.c., Comisia pentru afaceri europene a avut următoarea ordine de zi:
I.

Examinarea în fond a unor propuneri ale UE şi adoptarea unor opinii:
1. Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social
European și Comitetul Regiunilor: Închiderea buclei – un plan de acțiune al UE pentru
economia circulară - COM(2015) 614
2. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei
2008/98/CE privind deșeurile – COM(2015) 595
3. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei
94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje – COM(2015) 596
4. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei
1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor – COM(2015) 594
5. Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei
2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și
acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind
deșeurile de echipamente electrice și electronice – COM(2015) 593

II.

Examinarea în cadrul sistemului de alertă timpurie pentru verificarea subsidiarității a
unor propuneri UE și adoptarea unor opinii
1. Propunere de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce
privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal – COM(2016) 25
2. Propunere de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a
obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea pieței interne – COM(2016) 26

III. Documentare/Informare
Documente suport pentru ședința comisiei din data de 22 martie 2016

1. La punctul I.1. din ordinea de zi, a fost analizată în fond Comunicarea Comisiei: Închiderea
buclei – un plan de acțiune al UE pentru economia circulară - COM(2015) 614.
Comunicarea lansează un pachet de măsuri privind economia circulară, respectiv acțiuni care să
valorifice la maxim toate materiile prime, produsele, deșeurile, favorizând economisirea energiei și
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
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Comunicarea este însoțită de documentul de lucru al Comisiei Europene, ”Plan de punere în
aplicare”. Planul de acțiune stabilește un mandat concret și ambițios al Uniunii Europene pentru a sprijini
tranziția către o economie circulară.
În urma dezbaterii pe fond, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, în unanimitate,
să adopte o opinie care să cuprindă observațiile și recomandările făcute și care să fie transmisă Biroului
Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
Propunerile legislative ale Uniunii Europene înscrise la punctele de la I.2. la I.5 din ordinea de zi,
fac parte din Pachetul economiei circulare, amintit la punctul I.1. Astfel:

Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei 2008/98/CE privind deșeurile – COM(2015) 595, urmărește protecția, păstrarea și
îmbunătățirea calității mediului, sănătatea oceanelor și siguranța fructelor de mare, precum și utilizarea
prudentă și rațională a resurselor naturale în întreaga Uniune Europeană;

Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje – COM(2015) 596, urmărește atât
prevenirea impactului ambalajelor și al deșeurilor de ambalaje asupra mediului sau reducerea acestui
impact, cât și asigurarea funcționării pieței interne și evitarea obstacolelor în calea schimburilor
comerciale;

Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei 1999/31/CE privind depozitarea deșeurilor – COM(2015) 594, urmărește, ăn sens restrâns,
îmbunătățirea depozitării deșeurilor în Uniune și în sens larg, protecția, conservarea și îmbunătățirea
calității mediului și utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale;

Propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a
Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și
acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de
echipamente electrice și electronice – COM(2015) 593, urmărește, în sens restrâns, îmbunătățirea
gestionării vehiculelor scoase din uz, a bateriilor și acumulatorilor, a deșeurilor de baterii și acumulatori,
precum și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice din Uniune, iar în sens larg urmărește
protecția, conservarea și îmbunătățirea calității mediului și utilizarea prudentă și rațională a resurselor
naturale.
În urma dezbaterii pe fond, membrii Comisiei pentru afaceri europene au hotărât, în unanimitate,
să adopte câte o opinie pentru fiecare din cele patru propuneri, opinie care să cuprindă observațiile și
recomandările făcute și care să fie transmisă Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor, pentru
finalizarea procedurii de examinare parlamentară.
Examinarea a inclus și analiza subsidiarității. Membrii comisiei au constatat că sunt îndeplinite
condiţiile stabilite prin Tratate ca fiecare din cele patru propuneri în parte să facă obiectul controlului
parlamentar al subsidiarităţii, având caracter legislativ şi aparţinând categoriei competenţelor care nu sunt
exclusive Uniunii Europene. În acest sens, au hotărât cu unanimitate de voturi, că propunerile de directive
sunt conforme cu principiul subsidiarităţii și au adoptat câte o opinie pentru fiecare act.
La dezbateri au participat, în calitate de invitați, domnul Bogdan Badea – Secretar de stat în
Ministerul Afacerilor Externe, domnul Victor Micula – Secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe,
doamna Corina Lupu, Secretar de stat în Ministerul Mediului, apelor și pădurilor și domnul Attila Gyorgy
– Secretar de stat în Ministerul Finanțelor Publice.

La punctul II.1. din ordinea de zi, membrii comisiei au procedat examinarea, din punct de vedere
al respectării principiului subsidiarității, a Propunerii de Directivă a Consiliului de modificare a
Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal
– COM(2016) 25. Propunerea, care face parte din Pachetul anti-evaziune, are în vedere modificarea
Directivei 2011/16/UE a Consiliului, astfel încât aceasta să asigure o cooperare administrativă eficientă
între administrațiile fiscale, să prevadă schimbul automat obligatoriu de informații privind rapoartele
pentru fiecare țară în parte și să protejeze baza impozabilă a statelor membre ale Uniunii Europene.
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Comisia pentru afaceri europene a analizat propunerea și a hotărât că aceasta respectă principiul
subsidiarității.
La punctul II.2. din ordinea de zi a fost examinată din punct de vedere al respectării principiului
subsidiarității Propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a normelor împotriva practicilor de
evitare a obligațiilor fiscale care afectează în mod direct funcționarea pieței interne – COM(2016) 26.
Propunerea face parte din Pachetul anti-evaziune și are obiectivul de a combate practicile de
evitare a obligațiilor fiscale și stabilește norme împotriva evitării obligațiilor fiscale în șase domenii
cheie: deductibilitatea dobânzii, impozitarea la ieșire, trecerea de la scutirea fiscală la acordarea de
credite, o normă generală anti-abuz, norme privind societățile străine controlate și un cadru pentru a
rezolva problema tratamentului neuniform al elementelor hibride.
Din punct de vedere al subsidiarității, propunerea are caracter legislativ şi aparţine categoriei
competenţelor care nu sunt exclusive Uniunii Europene. În acest sens, membrii comisiei au hotărât cu
unanimitate de voturi, că propunerea de directivă este conformă cu principiul subsidiarităţii și au adoptat
o opinie favorabilă.
La punctul III. din ordinea de zi, membrii comisiei au procedat la studiul individual asupra
documentelor suport pentru propunerile de acte legislative ale UE ce se înscriu pe ordinea de zi a
următoarei ședințe a Comisiei.
În ziua de 15 martie a.c., ședința a fost condusă de domnul deputat Rădulescu Cătălin Marian,
vicepreședinte al comisiei. Din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 12 deputați:
Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Burlacu Ştefan (neafiliat), Ghera Giureci
Slobodan (Mino.), Niculescu Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi
Ovidiu Ioan (ALDE), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (PNL), Tîlvăr
Angel (PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL).
Au absentat motivat: Birchall Ana (PSD), Anastase Roberta Alma (PNL), Ionescu Aurelian
(ALDE), Căprar Dorel Gheorghe (PSD), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Dumitru Ioana Jenica
(UNPR), Korodi Attila (UDMR), Nazare Alexandru (PNL), Petrea Dorin Silviu (UNPR), Zgonea Valeriu
Ştefan (PSD).
În ziua de 17 martie a.c., din totalul de 22 de membri ai Comisiei, și-au înregistrat prezența 12
deputați: Birchall Ana (PSD), Rădulescu Cătălin Marian (PSD), Burlacu Ştefan (neafiliat), Niculescu
Duvăz Bogdan Nicolae (PSD), Petrea Dorin Silviu (UNPR), Podaşcă Gabriela Maria (PSD), Silaghi
Ovidiu Ioan (ALDE), Stroe Ionuț Marian (PNL), Tararache Mihai (PNL), Teju Sorin (PNL), Tîlvăr
Angel (PSD), Ţîmpău Radu Bogdan (PNL).
Au absentat motivat: Ionescu Aurelian (ALDE), Anastase Roberta Alma (PNL), Căprar Dorel
Gheorghe (PSD), Zamfir Daniel Cătălin (PNL), Ciubotaru Lucian Manuel (PNL), Dumitru Ioana Jenica
(UNPR), Ghera Giureci Slobodan (Mino.), Korodi Attila (UDMR), Nazare Alexandru (PNL), Zgonea
Valeriu Ştefan (PSD).

Vicepreşedinte,
Cătălin Marian RĂDULESCU

Consilier,
Gabriela Negreț
_______________________________________________________________________________________________________
PALATUL PARLAMENTULUI STR. IZVOR NR. 2-4, SECTOR 5, Cod 050563, BUCUREŞTI, ROMÂNIA
TELEFON: 414 11 80, 414 21 89; FAX: 414 11 81 Email: cae@cdep.ro

3

