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Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 512/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’avaluació
mèdica dels malalts de síndromes de sensibilització central
250-00503/11
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 22, 02.03.2017, DSPC-C 342

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 2 març de 2017, ha debatut el
text de la Proposta de resolució sobre les proves complementàries sol·licitades per
l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques per a malalts de síndromes de sensibilització central (tram. 250-00503/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 34331).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Complir tots els termes de la Resolució 1137/X del Parlament de Catalunya,
sobre les síndromes de sensibilització central, especialment pel que fa a la necessitat que la valoració i l’avaluació mèdica d’aquests pacients es facin per part de professionals de la sanitat pública, i d’acord amb el que estableix el nou pla operatiu
d’atenció a les persones afectades per les síndromes de sensibilització central: fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i síndrome de sensibilitat química múltiple.
b) Donar instruccions a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) perquè,
en la seva tasca d’avaluació dels processos d’incapacitat laboral, no sol·liciti en cap cas
proves addicionals que no tinguin la necessària evidència científica sobre llur utilitat
per a valorar la capacitat laboral de l’individu en el context de la patologia que pateix.
Palau del Parlament, 2 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la
Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 513/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament
del diagnòstic precoç de malalties greus
250-00521/11
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 22, 02.03.2017, DSPC-C 342

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 2 de març de 2017, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre el millorament del diagnòstic precoç del
càncer (tram. 250-00521/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 35764) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 35784).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer actuacions per a avançar en la millora de la col·laboració entre els diferents
agents sanitaris (metges, infermers i farmacèutics) a l’hora de detectar possibles
símptomes de malalties greus.
1.10. Acords i resolucions
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b) Incentivar, mitjançant la farmàcia comunitària i els diferents col·legis professionals, noves campanyes per a prevenir el càncer.
c) Potenciar i desenvolupar actuacions per a ampliar el rol de la farmàcia comunitària en la prestació de serveis a la ciutadania com un element clau per a millorar
l’eficiència del sistema de salut.
Palau del Parlament, 2 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la
Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 514/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’alletament matern
250-00527/11
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 22, 02.03.2017, DSPC-C 342

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 2 de març de 2017, ha debatut el
text de la Proposta de resolució sobre l’alletament matern (tram. 250-00527/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí; pel Grup Parlamentari de Ciutadans; pel
Grup Parlamentari Socialista; pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot;
pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i pel Grup Parlamentari de la
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear un comitè de lactància que
estigui format per membres dels departaments implicats, entitats i professionals del
sector, com estableix la Declaració d’Innocenti sobre la protecció, la promoció i el
suport de l’alletament matern de 1990, i s’encarregui de revisar i dissenyar totes les
polítiques transversals sobre alletament matern, especialment i de manera prioritària:
a) Millorar la informació general sobre la lactància materna i els seus beneficis.
b) Revisar l’enquesta «La lactància materna a Catalunya», per a establir-ne la periodicitat adequada i la inclusió de dades sobre lactància prolongada (més enllà de
l’any) i desagregació territorial.
c) Promoure que tots els hospitals i centres de salut se sumin a la Iniciativa per la
Humanització de l’Assistència al Naixement i la Lactància (IHAN) promoguda per
l’Organització Mundial de la Salut i l’UNICEF amb l’objectiu d’adoptar unes pràctiques
que protegeixin, promoguin i recolzin la lactància materna exclusiva des del naixement.
d) Revisar els continguts formatius i programar formació continuada per a tots
els professionals que intervenen en el suport a l’alletament, inclosos els professionals
que atenen les trucades del servei 061 CatSalut Respon, per a donar atenció les vint-iquatre hores a totes les mares que ho necessitin.
e) Reforçar la formació sobre lactància per a les mares en les classes de preparació al naixement.
f) Facilitar l’alletament matern a les escoles bressol.
g) Promoure la donació de llet al Banc de Llet Materna.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar al Govern de l’Estat que
presenti un projecte de llei de modificació del Reial decret legislatiu 2/2015, del 23
d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’Estatut dels treballadors, amb
l’objectiu d’ampliar el període del permís per maternitat a vint-i-quatre setmanes.
Palau del Parlament, 2 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la
Comissió, Alba Vergés i Bosch
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Resolució 515/XI del Parlament de Catalunya, sobre el bloqueig a Cuba
250-00568/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 19,
02.03.2017, DSPC-C 345

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió tinguda el dia 2 de març de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el bloqueig a Cuba (tram. 250-00568/11), presentada pel Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 39522).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries davant
el Govern de l’Estat perquè en les seves relacions amb el Govern dels Estats Units
d’Amèrica l’encoratgi a portar a terme de manera efectiva l’aixecament del bloqueig
econòmic, financer i comercial a Cuba i a derogar al més aviat possible les lleis
Helms-Burton i Torricelli.
Palau del Parlament, 2 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la
Comissió, Marta Pascal i Capdevila

Resolució 516/XI del Parlament de Catalunya, sobre la repressió
a Gàmbia
250-00581/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 19,
02.03.2017, DSPC-C 345

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió tinguda el dia 2 de març de 2017, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre la repressió a Gàmbia (tram. 250-00581/11), presentada pel Grup
Parlamentari Socialista.
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya protesta per l’ús excessiu de la força contra manifestacions pacífiques de la primavera del 2016 a Gàmbia i contra les detencions i
condemnes a presó de participants en aquelles manifestacions.
2. El Parlament de Catalunya reclama una investigació independent i urgent de
les morts sota custòdia policial de tres de les persones detingudes, entre les quals
hi havia el secretari d’organització del Partit Democràtic Unificat (UDP), Ebrima
Solo Sandeng.
Palau del Parlament, 2 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la
Comissió, Marta Pascal i Capdevila
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Resolució 517/XI del Parlament de Catalunya, sobre la transparència
en la publicitat institucional de la Generalitat i les administracions
locals
250-00584/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió
19, 02.03.2017, DSPC-C 345

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió tinguda el dia 2 de març de 2017, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre la transparència en la publicitat institucional de la Generalitat i
les administracions locals (tram. 250-00584/11), presentada pel Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Junts pel Sí (reg. 40994).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Donar compliment al que estableix la Llei 19/2014, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern, en allò que fa referència a la publicitat institucional i, particularment, a la informació sobre els imports contractats a cada mitjà
de comunicació.
b) Encomanar a la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional l’edició
d’un annex a la memòria del 2015, en què doni compliment al que mana l’article
11.1.f de la Llei 19/2014.
c) Informar els ens locals de Catalunya, per mitjà de la Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, de les obligacions que es deriven de l’entrada en vigor de la
Llei 19/2014, en matèria de publicitat institucional i dels mitjans que la Generalitat
els posa a disposició per a complir aquestes obligacions.
Palau del Parlament, 2 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la
Comissió, Marta Pascal i Capdevila

Resolució 518/XI del Parlament de Catalunya, de suport als acords de
pau de Colòmbia
250-00595/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió
19, 02.03.2017, DSPC-C 345

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió tinguda el dia 2 de març de 2017, ha debatut el text de la Proposta
de resolució sobre la fi del conflicte armat a Colòmbia (tram. 250-00595/11), presentada per Jordi Sendra Vellvè, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Ferran Pedret
i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Anna Gabriel i Sabaté, de Grup Parlamentari
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent; portaveus a la CAECRIT, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 39900).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya reitera la seva aposta per la pau i el compliment dels
drets humans i insta el Govern a fer les gestions necessàries davant el Govern de
1.10. Acords i resolucions
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l’Estat perquè en les seves relacions amb el Govern de Colòmbia expressi el suport
d’aquesta cambra als acords de pau de Colòmbia.
Palau del Parlament, 2 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la
Comissió, Marta Pascal i Capdevila

Resolució 519/XI del Parlament de Catalunya, sobre la presentació
d’un estudi sobre els deures escolars
250-00471/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 19, 07.03.2017, DSPC-C 347

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 7 de març de 2017, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la incidència dels deures escolars
en els estudiants (tram. 250-00471/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg.
33339) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 33413).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar a la Comissió d’Ensenyament, abans de l’inici dels curs escolar 2017-2018, un estudi sobre els deures escolars en totes llurs dimensions.
Palau del Parlament, 7 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Costa; el president de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 520/XI del Parlament de Catalunya, sobre la declaració de
L’Escoleta, de Cerdanyola del Vallès, com a centre educatiu públic
singular
250-00484/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 19, 07.03.2017, DSPC-C 347

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 7 de març de 2017, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la declaració de l’Escola L’Escoleta de Cerdanyola del Vallès com a centre educatiu públic singular (tram. 25000484/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 33421 i 33547).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a declarar l’Escola L’Escoleta, de
Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental), centre educatiu públic singular, atesa la
seva situació geogràfica respecte al principal nucli urbà de la ciutat, amb la finalitat
de garantir a mitjà i llarg termini el transport públic escolar d’aquest centre.
Palau del Parlament, 7 de març de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el president de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla
1.10. Acords i resolucions
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Resolució 521/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’oferta del cicle
formatiu d’Administració i Finances a l’Institut J. V. Foix, de Rubí
250-00502/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 19, 07.03.2017, DSPC-C 347

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 7 de març de 2017, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’oferta del cicle formatiu d’administració i finances a l’Institut J. V. Foix, de Rubí (tram. 250-00502/11), presentada pel
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari
de Junts pel Sí (reg. 34329).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a prendre totes les mesures pertinents
que permetin que es pugui oferir la matriculació al cicle formatiu de grau superior
d’Administració i Finances a l’Institut J. V. Foix, de Rubí (Vallès Occidental), per al
curs acadèmic 2017-2018.
Palau del Parlament, 7 de març de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el president de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 522/XI del Parlament de Catalunya, sobre la retirada del
fibrociment de les instal·lacions escolars
250-00517/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 19, 07.03.2017, DSPC-C 347

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 7 de març de 2017, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la retirada d’amiant de les instal·lacions escolars (tram. 250-00517/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 35787).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fer i presentar, abans del primer semestre del 2017, un inventari de tots els
centres escolars amb instal·lacions en què hi ha fibrociment.
b) Presentar un calendari per a la retirada del fibrociment de les instal·lacions
escolars.
c) Elaborar un pla de substitució progressiu per a la retirada del fibrociment als
centres escolars, per tal que abans de l’inici del curs 2017-2018 aquest material hagi
estat retirat.
Palau del Parlament, 7 de març de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el president de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla
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Resolució 523/XI del Parlament de Catalunya, sobre la dotació de
l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires, amb una
unitat de suport a l’educació especial
250-00523/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 19, 07.03.2017, DSPC-C 347

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 7 de març de 2017, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la dotació de l’Institut Montserrat
Colomer, de Sant Esteve Sesrovires, amb una unitat de suport a l’educació especial
(tram. 250-00523/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot,
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 35786).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya valora positivament la incorporació d’una dotació extraordinària de professors amb l’especialitat d’orientació educativa per al curs
2016-2017 a l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve de Sesrovires (Baix Llobregat), atès que les necessitats del centre ho requerien.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir que les necessitats
d’atenció al conjunt d’alumnes de l’Institut Montserrat Colomer se satisfaran durant
el curs 2017-2108 i següents, i que es valorarà preferentment la dotació d’una unitat
de suport a l’educació especial per al proper curs.
Palau del Parlament, 7 de març de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el president de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 524/XI del Parlament de Catalunya, sobre les biblioteques
escolars
250-00546/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 19, 07.03.2017, DSPC-C 347

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 7 de març de 2017, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre les biblioteques escolars (tram.
250-00546/11), presentada pels diputats i diputades Sonia Sierra Infante, del Grup
Parlamentari de Ciutadans; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista;
Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; María José
García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; i Pilar Castillejo Medina, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida
Constituent; i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg.
37695).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya valora positivament la creació d’un perfil docent de
lectura i biblioteca escolar, amb la missió de consolidar l’enfocament didàctic de la
lectura com a eix transversal del currículum als centres educatius i coordinar l’ús de
la biblioteca, d’acord amb el projecte educatiu dels centres.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
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a) Promoure gradualment la figura del responsable de biblioteca prioritzant els
centres que demanin el perfil, els centres amb formació de biblioteques i els centres
que se situen en entorns complexos o fràgils.
b) Elaborar, tan aviat com sigui possible, un pla per a reactivar i donar continuïtat
a les biblioteques escolars existents mitjançant el millorament del programa Puntedu, o un altre de similar, amb la implantació gradual a tots els centres educatius.
Aquest pla ha de rendibilitzar les dotacions i la formació feta, i se n’ha de garantir
l’execució més enllà dels canvis de legislatura, tal com estableix la Llei 12/2009, del
10 de juliol, d’educació.
c) Elevar al Consell Interuniversitari de Catalunya la petició d’estudiar la creació d’una matèria comuna de biblioteca escolar (lectura, literatura infantil i juvenil
i cerca i tractament de la informació) en la formació inicial dels mestres, i també la
possibilitat d’articular una formació específica per al responsable de biblioteca i que
es reconegui com a especialitat dintre del cos docent.
d) Continuar la coordinació entre el Departament d’Ensenyament i el Departament de Cultura tant pel que fa a les unitats centrals d’aquests departaments, com
pel que fa als centres educatius i les biblioteques públiques que puguin actuar com
a referent.
Palau del Parlament, 7 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Costa; el president de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 525/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’Institut Martí
i Pous, de Barcelona
250-00550/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 19, 07.03.2017, DSPC-C 347

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 7 de març de 2017, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’Institut Martí i Pous, de Barcelona
(tram. 250-00550/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 37696).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, en el termini d’un mes,
un calendari d’inici de les obres de l’Institut Martí i Pous, de Barcelona, atès que el
Consorci d’Educació de Barcelona en va aprovar la tramitació el 26 de juliol de 2016
i que hi ha una partida pressupostària per a començar aquestes obres.
Palau del Parlament, 7 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Costa; el president de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla
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Resolució 526/XI del Parlament de Catalunya, sobre la continuïtat del
projecte educatiu de l’Escola Nou de Quart
250-00552/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 19, 07.03.2017, DSPC-C 347

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 7 de març de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la continuïtat del projecte educatiu de
l’Escola Nou de Quart (tram. 250-00552/11), presentada per les diputades Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista; Jéssica Albiach Satorres, del Grup Parlamentari de Catalunya
Sí que es Pot; María José García Cuevas, del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya; i Pilar Castillejo Medina, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent; i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de
Junts pel Sí (reg. 37694).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya es ratifica en la voluntat de donar continuïtat al projecte educatiu de l’Escola Nou de Quart al llarg de tota l’etapa educativa obligatòria.
2. El Parlament insta el Govern a:
a) Convertir l’Escola Nou de Quart en una institut escola que pugui donar resposta a l’augment de la demanda d’escolarització de l’educació secundària obligatòria pública al municipi de Quart (Gironès) i pugui donar continuïtat metodològica
als actuals alumnes d’educació primària d’aquesta escola.
b) Dotar l’Escola Nou de Quart amb les instal·lacions i els recursos necessaris
per a aquest fi.
Palau del Parlament, 7 de març de 2017
El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Costa; la vicepresidenta de la
Comissió en funcions de presidenta, Montserrat Fornells i Solé

1.40.

Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat
i proporcionalitat per la Unió Europea
1.40.02.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el respecte
de la vida privada i la protecció de les dades personals en el sector
de les comunicacions electròniques i pel qual es deroga la Directiva
2002/58/CE (Reglament sobre la privacitat i les comunicacions
electròniques)
295-00137/11
DICTAMEN

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals
i Transparència

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, en la sessió tinguda el 9 de març de 2017, ha estudiat el text de la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el respecte de la vida privada
i la protecció de les dades personals en el sector de les comunicacions electròniques
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i pel qual es deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglament sobre la privacitat i les
comunicacions electròniques) (tram. 295-00137/11). Finalment, d’acord amb el que
disposa l’article 200.3 del Reglament del Parlament, la Comissió ha acordat d’aprovar el dictamen següent:
Dictamen sobre l’adequació al principi de subsidiarietat de la Proposta
de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el respecte de
la vida privada i la protecció de les dades personals en el sector de les
comunicacions electròniques i pel qual es deroga la Directiva 2002/58/CE
(Reglament sobre la privacitat i les comunicacions electròniques)
I. Antecedents

A. Base jurídica
L’article 12 del Tractat de la Unió Europea disposa que els parlaments nacionals
han de vetllar perquè es respecti el principi de subsidiarietat.
L’article 6 del Protocol (núm. 2) sobre l’aplicació dels principis de subsidiarietat
i proporcionalitat estableix que correspon a cada parlament nacional o cambra d’un
parlament nacional de consultar, si escau, els parlaments regionals amb competències legislatives.
L’article 188 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya determina que el Parlament
de Catalunya ha de participar en el control del principi de subsidiarietat amb relació
als projectes d’actes legislatius de la Unió Europea.
L’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, del 19 de maig, per la qual es regula la
Comissió Mixta per a la Unió Europea, modificada per la Llei de l’Estat 24/2009,
del 22 de desembre, estableix que el Congrés i el Senat han de remetre als parlaments de les comunitats autònomes les iniciatives legislatives de la Unió Europea
sense prejutjar l’existència de competències autonòmiques afectades.
B. Procediment
De conformitat amb l’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, la Comissió Mixta
per a la Unió Europea va trametre al Parlament de Catalunya, amb data del 15 de febrer de 2017, la Proposta de de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre
el respecte de la vida privada i la protecció de les dades personals en el sector de les
comunicacions electròniques i pel qual es deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglament sobre la privacitat i les comunicacions electròniques).
La Comissió Mixta va obrir un termini de quatre setmanes perquè el Parlament
li remetés el corresponent dictamen motivat sobre la possible vulneració del principi
de subsidiarietat.
De conformitat amb el que estableix l’article 200, apartats 1 i 2 del Reglament, i
l’Acord 1/XI del Parlament de Catalunya, de creació del Grup de Treball de Control
del Principi de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la Unió Europea, la Mesa
del Parlament ha delegat a la mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació,
Relacions Institucionals i Transparència, l’admissió a tràmit, la tramitació i l’obertura d’un termini perquè els grups parlamentaris hi puguin formular observacions.
La mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència, en la sessió del 16 de febrer de 2017, va admetre a tràmit el projecte
d’acte legislatiu objecte de dictamen.
De conformitat amb l’article 6.2 de la Llei de l’Estat 8/1994, el termini per a trametre el dictamen a les Corts Generals fineix el 15 de març de 2017.
C. Objecte
La proposta s’inscriu en un dels objectius de l’Estratègia pel Mercat Únic Digital: augmentar la seguretat dels serveis digitals i la confiança dels ciutadans en
aquests serveis.
La proposta precisa i completa el Reglament general de protecció de dades –Reglament (UE) 2016/679–, pel que fa a les comunicacions electròniques que es consi1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea
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derin dades personals. Totes les qüestions relacionades amb el tractament de dades
personals que no es tenen en compte específicament en la proposta queden en l’àmbit d’aplicació del Reglament general. Així mateix, l’adaptació al Reglament general
ha obligat a derogar algunes disposicions de la Directiva sobre privacitat i comunicacions electròniques (Directiva 2002/58).
L’article 1 defineix l’objecte de la Proposta en els termes següents:
«1. El present Reglament estableix normes relatives a la protecció dels drets i les
llibertats fonamentals de les persones físiques i jurídiques en l’àmbit de la prestació
i utilització de serveis de comunicacions electròniques i, en particular, els drets amb
relació a la vida privada i les comunicacions i la protecció de les persones físiques
pel que fa al tractament de dades personals.
»2. El present Reglament garanteix la lliure circulació de dades de comunicacions electròniques i serveis de comunicacions electròniques a la Unió, que no serà
possible restringir ni prohibir per motius relacionats amb el respecte de la vida privada i les comunicacions de les persones físiques i jurídiques i la protecció de les
persones físiques pel que fa al tractament de dades personals.
»3. Les disposicions del present Reglament precisen i complementen les del Reglament (UE) 2016/679 i estableixen normes específiques als efectes esmentats en
els apartats 1 i 2.»
La Proposta regula aspectes com, per exemple, la confidencialitat de les dades
de les comunicacions electròniques; el tractament autoritzat de les dades de comunicacions electròniques; l’emmagatzematge i la supressió de dades; la protecció de
la informació de dades emmagatzemada en equips terminals dels usuaris finals; la
presentació i la restricció de la identificació de les línies; les autoritats de control; els
recursos, la responsabilitat i les sancions, entre d’altres.
Els documents annexos a la Proposta contenen la següent explicació detallada de
les disposicions específiques de la Proposta:
«El capítol I conté les disposicions generals: l’objecte (article 1), l’àmbit d’aplicació (articles 2 i 3) i les seves definicions, incloses les referències a les definicions
pertinents d’altres instruments de la UE com, per exemple, el RGPD.
»El capítol II conté les principals disposicions per a garantir la confidencialitat de les comunicacions electròniques (article 5), limita els fins autoritzats i estableix les condicions de tractament d’aquestes dades de comunicacions (articles 6 i
7). També aborda la protecció dels equips terminals i) garantint la integritat de la
informació emmagatzemada, i ii) protegint la informació emesa pels equips terminals, ja que pot permetre identificar-ne els usuaris finals (article 8). Finalment, l’article 9 estableix disposicions respecte al consentiment dels usuaris finals –un dels
fonaments jurídics essencials del present Reglament–, remetent-se expressament a
la seva definició i a les condicions establertes en el RGPD, mentre que l’article 10
imposa als proveïdors de programes informàtics que permeten fer ús de les comunicacions electròniques l’obligació d’ajudar els usuaris finals a prendre les decisions
adequades en matèria de configuració de la privacitat. A l’article 11 es detallen els
fins i les condicions perquè els Estats membres puguin restringir les disposicions
abans esmentades.
»El capítol III presenta els drets que assisteixen els usuaris finals en matèria de
control de l’enviament i la recepció de comunicacions electròniques a fi de protegir
la seva privacitat: i) dret dels usuaris finals a impedir la presentació de la identificació de la línia trucant per a garantir l’anonimat (article 12), amb les limitacions corresponents (article 13); i ii) obligació dels proveïdors de serveis de comunicacions
interpersonals basats en números i disponibles al públic de preveure la possibilitat
de limitar la recepció de trucades no desitjades (article 14). Aquest capítol també regula les condicions en què els usuaris finals poden ser inclosos en guies accessibles
al públic (article 15) i les condicions en què poden efectuar-se comunicacions no sol·
licitades per a fins de màrqueting directe (article 17). Així mateix, té en compte els
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riscos en matèria de seguretat i preveu l’obligació per part dels proveïdors de serveis
de comunicacions electròniques d’alertar els usuaris finals en el cas que sorgeixi un
risc específic que pugui en comprometre la seguretat de les xarxes i serveis. Les obligacions en matèria de seguretat establertes en el RGPD i en el CECE s’aplicaran als
proveïdors de serveis de comunicacions electròniques.
»El capítol IV es refereix a la supervisió i execució del present Reglament, que
es confien a les autoritats de control encarregades del RGPD, tenint en compte les
grans sinergies existents entre la protecció de dades en general i la confidencialitat
de les comunicacions (article 18). Les atribucions del Comitè Europeu de Protecció
de Dades s’amplien (article 19) i el mecanisme de cooperació i coherència previst en
el RDPR serà aplicable en els assumptes transfronterers relacionats amb el present
Reglament (article 20).
»El capítol V descriu les diferents vies de recurs que disposen els usuaris finals
(articles 21 i 22) i les sancions que poden imposar-se (article 24), en particular les
condicions generals per a la imposició de multes administratives (article 23).
»El capítol VI tracta l’adopció d’actes delegats i actes d’execució d’acord amb
allò disposat en els articles 290 i 291 del Tractat.
»Finalment, el capítol VII conté les disposicions finals del present Reglament: la
derogació de la Directiva sobre privacitat i comunicacions electròniques, la supervisió i l’avaluació, l’entrada en vigor i l’aplicació. Pel que fa a l’avaluació, la Comissió
té la intenció d’avaluar, en particular, si segueix calent un acte jurídic separat en
vista de l’evolució jurídica, tècnica o econòmica i tenint en compte la primera avaluació del Reglament (UE) 2016/679, prevista per al 25 de maig de 2020.»
D. Competències de la Unió Europea que fonamenten el projecte d’acte legislatiu
La Proposta es fonamenta jurídicament, en especial, en els poders de les institucions de la Unió Europea per a adoptar normes sobre la protecció de persones
físiques pel que fa al tractament de dades de caràcter personal per part de les institucions de la Unió i pels estats membres en l’exercici de les activitats compreses en
l’àmbit d’aplicació del dret de la Unió Europea i sobre la lliure circulació d’aquestes
dades (art. 16 TFUE). La Proposta també es fonamenta en les competències de la
Unió Europea en matèria d’harmonització de legislacions en el mercat interior (art.
114 TFUE).
E. Competències afectades de la Generalitat de Catalunya
La Proposta podria afectar les competències executives de la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció de dades personals (art. 156 EAC).
L’article 156 EAC disposa:
«Correspon a la Generalitat la competència executiva en matèria de protecció de
dades de caràcter personal que, respectant les garanties dels drets fonamentals en
aquesta matèria, inclou en tot cas:
»a) La inscripció i el control dels fitxers o els tractaments de dades de caràcter
personal creats o gestionats per les institucions públiques de Catalunya, l’Administració de la Generalitat, les administracions locals de Catalunya, les entitats autònomes i les altres entitats de dret públic o privat que depenen de les administracions
autonòmica o locals o que presten serveis o acompleixen activitats per compte propi
per mitjà de qualsevol forma de gestió directa o indirecta, i les universitats que integren el sistema universitari català.
»b) La inscripció i el control dels fitxers o els tractaments de dades de caràcter
personal privats creats o gestionats per persones físiques o jurídiques per a l’exercici
de les funcions públiques amb relació a matèries que són competència de la Generalitat o dels ens locals de Catalunya, si el tractament s’efectua a Catalunya.
»c) La inscripció i el control dels fitxers i els tractaments de dades que creïn o
gestionin les corporacions de dret públic que exerceixin llurs funcions exclusivament
en l’àmbit territorial de Catalunya.
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»d) La constitució d’una autoritat independent, designada pel Parlament, que
vetlli per garantir el dret a la protecció de les dades personals en l’àmbit de les competències de la Generalitat.»
En aquest marc, cal destacar l’existència de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades, amb la funció de vetllar pel dret a la protecció de les dades personals i d’accés a la informació que hi ha està vinculada, en l’àmbit de les competències de la
Generalitat.
La Directiva 2002/58/CE no estableix quina és l’autoritat que a nivell intern de
cada estat ha d’aplicar el seu règim sancionador. L’article 15 bis de la Directiva es
limita a establir que els estats membres han d’adoptar les mesures necessàries per a
garantir l’aplicació de la Directiva, determinar el règim de sancions i vetllar perquè
les autoritats competents i, quan escaigui, altres organismes nacionals, disposin de
les competències i els recursos necessaris en matèria d’investigació.
Per tant, la Directiva 2002/58/CE no es pronuncia sobre quina ha d’ésser l’autoritat que a nivell intern ha d’actuar com a autoritat de control en aquesta matèria.
Internament, això s’ha traduït en la indicació de l’article 43 de la Llei de l’Estat
34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic (LSSICE), que correspon a l’agència de protecció de dades estatal la imposició
de sancions per la comissió de determinades infraccions. Per la seva banda, l’article
84 de la Llei de l’Estat 9/2014, del 9 de maig, general de telecomunicacions (LGT)
estableix que correspon a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades la imposició
de sancions per determinades infraccions previstes en aquesta altra norma.
A la pràctica això comporta la manca de reconeixement per part de l’Estat de la
capacitat d’actuació de les autoritats autonòmiques de control, i en concret de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades en aquesta matèria.
La Proposta de reglament, en l’article 18, estableix:
«L’autoritat o les autoritats de control independents encarregades de supervisar
l’aplicació del Reglament (UE) 2016/679 també seran responsables de supervisar
l’aplicació d’aquest Reglament.»
D’acord amb això, en el moment en què aquest reglament sigui aplicable, el que
disposa l’article 18 (que admet expressament la possibilitat que siguin vàries les autoritats de control competents dins de cada estat) comportarà la necessitat de reconèixer la capacitat d’actuació de les autoritats de control autonòmiques pel que fa a
les comunicacions electròniques que es produeixin per part de les entitats incloses
en el seu àmbit d’actuació. En el cas de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades,
aquest àmbit d’actuació és format per les entitats incloses en l’article 156 EAC i en
l’article 3 de la Llei 29/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de Protecció
de Dades.
Des d’aquest punt de vista, la regulació continguda en la Proposta de reglament
resulta més respectuosa amb el règim de distribució competencial que es deriva de
l’article 156 EAC que el que es deriva actualment de la regulació estatal continguda
en la LSSICE i en la LGT.
II. Observacions

La Proposta de reglament que s’analitza deroga la Directiva 2002/58/CE. Aquesta operació comporta no només la substitució de la regulació anterior per la nova
sinó, des del punt de vista del sistema de fonts, el plantejament d’una nova regulació
directament aplicable a nivell europeu.
En l’esquema anterior, la Directiva 2002/58/CE havia d’ésser transposada pels
estats membres. Aquesta operació es va dur a terme a l’Estat espanyol per mitjà de
la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç
electrònic (LSSICE) i la legislació de telecomunicacions –actualment la Llei 9/2014,
del 9 de maig, general de telecomunicacions (LGT)–.
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Atès que la matèria objecte d’aquesta proposta es regula no ja per mitjà d’una directiva sinó d’un reglament de la Unió Europea, d’aplicació directa a tots els estats
membres sense necessitat de transposició, es produeix certament una elevació del
centre de decisió en aquesta matèria en sentit invers a la proximitat a la ciutadania,
però no sembla que per aquest sol motiu es pugui concloure que és contrari al principi de subsidiarietat.
Cal tenir en compte que l’aprovació d’aquest reglament es produeix en el marc
d’una reforma més àmplia del dret a la protecció de dades a nivell europeu que ha
comportat també la substitució de la Directiva 95/46/CE sobre protecció de dades
de caràcter personal pel Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del
Consell, del 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament
general de protecció de dades o RGPD). Aquesta norma també ha comportat que el
marc general de la protecció de dades a nivell europeu hagi passat d’estar regulat en
una directiva a estar-ho en un reglament d’aplicació directa. Per tant, i en la mesura
en què la Proposta de reglament no deixa d’ésser la concreció o el complement en
un àmbit concret de la regulació general de la protecció de dades (el RGPD desplega
l’article 8 de la Carta europea de drets fonamentals, mentre que la nova proposta es
cenyeix no només a l’article 8 de la Carta sinó també a l’article 7 pel que fa al secret
de les comunicacions), el fet que s’hagi passat a regular per mitjà d’un reglament
seria coherent amb aquest marc general.
De fet, el Considerant 173 del RGPD ja estableix que per a aclarir la relació entre ambdues normes cal revisar la Directiva 2002/58/CE amb l’objecte de garantir
la coherència amb el RGPD.
L’experiència assolida durant els anys d’aplicació de la Directiva, tal com s’ha recollit en diversos documents de la Comissió Europea (per exemple la Comunicació
del 4 de novembre de 2010 al Parlament Europeu, al Consell, al Comitè Econòmic i
Social i al Comitè de les Regions «Un enfoque global de la protección de los datos
personales en la Unión Europea») i del grup de treball creat a l’empara de l’article
29 de la Directiva 1995/46/CE (per exemple en el Dictamen 3/2016 sobre la Proposta de reglament objecte d’aquest informe) ha demostrat que existien nivells d’aplicació molt diferents entre els diferents estats membres, que es traduïen no només en
l’existència de marcs legals diferents que dificultaven l’actuació de les empreses en
l’espai europeu, sinó també en nivells de protecció diferents per als ciutadans i en
l’existència de traves per a l’exercici de llurs drets.
Això, juntament amb la necessitat de donar resposta adequada a la naturalesa
transfronterera dels tractaments que es produeixen en el marc dels serveis de la societat de la informació, justifica la regulació a nivell europeu i mitjançant un reglament d’aquesta matèria, en el marc de l’Agenda Digital Europea.
La Proposta de reglament fonamenta el compliment del principi de subsidiarietat en el fet de que els seus objectius només es poden assolir de manera uniforme
amb una normativa única de la Unió Europea, atesos la dimensió i els efectes dels
objectius que es plantegen.
Les normes de la Unió permetrien, igualment, evitar les eventuals restriccions
als fluxos de dades transfronterers, que es podrien derivar de les disposicions dels
estats membres.
Atès que es tracta d’una mesura en un àmbit atribuït expressament a la competència de les institucions de la Unió pels tractats, i en què el valor afegit i la necessitat d’acció de la Unió resten garantits, es pot concloure que la Proposta de reglament
s’adequa al principi de subsidiarietat.
III. Conclusió

El Parlament de Catalunya conclou el següent:
La Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre el respecte
de la vida privada i la protecció de les dades personals en el sector de les comunica1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea
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cions electròniques i pel qual es deroga la Directiva 2002/58/CE (Reglament sobre
la privacitat i les comunicacions electròniques) s’ajusta al principi de subsidiarietat.
Així mateix, en virtut de l’article 18 d’aquesta Proposta de reglament, s’hauria
de reconèixer la capacitat d’actuació de les autoritats de control independents de
les entitats subestatals, en el cas que aquestes disposin de competències, en l’àmbit
d’aplicació del reglament.
Palau del Parlament, 9 de març de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la
Comissió, Marta Pascal i Capdevila
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de
la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements
radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de
l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les
estades en establiments turístics
200-00020/11
CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 322)

Al BOPC 322, pàgina 156.
Títol o epígraf: article 215, apartat 9, lletra f.
On hi diu:
«[...] superfície màxima de venda de 7.600 m2»
Hi ha de dir:
«[...] superfície màxima de venda de 1.600 m2»

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució de suport al Cos d’Agents Rurals
250-00801/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 53542 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 10.03.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53542)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya reitera i referma el seu suport absolut al Cos
d’Agents Rurals de la Generalitat i el seu agraïment per la voluntat de servei i les
tasques que els seus integrants desenvolupen abnegadament en defensa de l’interès
general i del medi natural, i per això, és urgent que es declari el CAR com a cos
essencial de la Generalitat.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a seguir impulsant activament el treball ja iniciat per part del grup d’experts en matèria de seguretat en tasques policials perquè de manera urgent es disposi d’una avaluació que
indiqui quines mesures de seguretat cal aplicar en les diferents funcions que ho requereixin; en consonància amb el punt 3.a) de la Moció 35/XI referent al reglament
d’ús d’armes i aprovada pel Ple del Parlament en la sessió del 19 de maig de 2016.
3.01.01. Projectes de llei
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Proposta de resolució sobre la seguretat ciutadana a Montornès del
Vallès
250-00805/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 53541; 53580 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 10.03.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53541)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Continuar treballant per tal de contenir els nivells de delinqüència i incivisme
al municipi de Montornès del Vallès, i establir mesures per afrontar els repunts en
aquelles tipologies de delictes contra el patrimoni, segons les dades estadístiques de
la Direcció General de la Policia.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació i supressió del punt 3

3. Incrementar el patrullatge dels Mossos d’Esquadra en el municipi de Montornès del Vallès, en especial a les zones i en els horaris on es produeixen fets relacionats amb més castigats per la inseguretat, robatoris a comerços, domicilis i vehicles
privats i continuar establint mesures per fomentar la convivència pacífica en aquelles zones amb major conflictivitat en la convivència en l’espai públic.

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 53580)

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
De supressió i addició

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Establir les mesures necessàries per tal de revertir l’increment de la delinqüència i incivisme Seguir treballant de manera coordinada entre la policia local i els
Mossos d’Esquadra al municipi de Montornès del Vallés, per tal de continuar amb
la tendència de disminució de delictes al municipi. tal com reclama la ciutadania a
través de l’enquesta de victimització que va presentar el Conseller d’Interior.
Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
De supressió i addició

Incrementar la partida econòmica de la Generalitat per tal de reforçar el servei
de mediació local en els conflictes veïnals que pugin sortir al la presència dels Mossos d’Esquadra en el municipi de Montornès del Vallés, en especial a les zones i en
els horaris més castigats per la inseguretat., robatoris a comerços, domicilis i vehicles privats, i, també, en aquelles zones amb major conflictivitat en la convivència
en l’espai públic.

3.10.25. Propostes de resolució
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Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts
Generals
3.10.65.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol,
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995,
del 23 de novembre, del Codi penal
270-00001/11
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 53213).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 15.03.2017; 12:00 h.

3.40.

Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

Procediments de participació en l’aplicació dels principis de
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea
3.40.02.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’adapta als
articles 290 i 291 del Tractat de funcionament de la Unió Europea
una sèrie d’actes jurídics que preveuen el recurs al procediment de
reglamentació amb control
295-00139/11
TEXT PRESENTAT
Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 08.03.2017
Reg. 53412 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació,
Relacions Institucionals i Transparència, 08.03.2017

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo por el que se adapta a los artículos 290 y 291 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea una serie de actos jurídicos que
prevén el recurso al procedimiento de reglamentación con control (texto
pertinente a efectos del EEE) [COM(2016) 799 final] [COM(2016) 799 final
anexo] [2016/0400 (COD)]

En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Comisión
Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presente correo
electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a efectos
de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.
Aprovecho la ocasión para recordarle que, de conformidad con el artículo 6.2 de
la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro semanas
a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.
Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informo de que se ha habi-
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litado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea:
cmue@congreso.es
Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 14.12.2016 COM(2016) 799 final 2016/0400 (COD)
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se adapta a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea una serie de actos jurídicos que prevén el recurso
al procedimiento de reglamentación con control (texto pertinente a
efectos del EEE)
Exposición de motivos
1. Contexto de la propuesta

El Tratado de Lisboa ha modificado sustancialmente la estructura en cuanto a
los poderes que el legislador puede otorgar a la Comisión. Establece una distinción
clara entre, por un lado, los actos de naturaleza cuasi legislativa y, por otro, los actos
por los que se aplican las disposiciones de un acto de base. También establece un
marco jurídico totalmente distinto para cada tipo de acto.
Las dos disposiciones en cuestión son los artículos 290 y 291 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE»), introducidos por el
Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 20091. Modifican sustancialmente los procedimientos hasta ahora denominados «de comitología».
En lo que se refiere a su redacción, la definición de los actos delegados en el artículo 290, apartado 1, es muy similar a la de los actos que, con arreglo a la Decisión
1999/468/CE2, modificada por la Decisión 2006/512/CE del Consejo («la Decisión sobre comitología»), están sujetos al procedimiento de reglamentación con control (PRC)
que establece el artículo 5 bis de dicha Decisión. En ambos casos, los actos en cuestión
son de aplicación general y se proponen modificar o completar determinados elementos no esenciales del instrumento legislativo.
Por este motivo, la revisión de la Decisión sobre comitología por el Reglamento
(UE) n.º 182/20113 («el Reglamento sobre comitología»), que fue adoptado con arreglo al artículo 291, apartado 3, del TFUE sobre las competencias de ejecución, no
incluía en su ámbito de aplicación el artículo 5 bis de dicha Decisión. En consecuencia, hubo que mantener provisionalmente el artículo 5 bis, que establecía el procedimiento de reglamentación con control, a efectos de los actos de base existentes que
se remiten a dicho artículo.
Así pues, el procedimiento de reglamentación con control sigue apareciendo en
los 168 actos de base que abarca la presente propuesta y se sigue aplicando (en consonancia con el artículo 5 bis de la Decisión sobre comitología) en dichos actos hasta que se modifiquen y adapten formalmente al Tratado de Lisboa.
En el momento de la adopción del Reglamento (UE) n.º 182/2011, la Comisión se
comprometió a revisar las disposiciones vinculadas a este procedimiento, con objeto
de adaptarlas, en su momento, de conformidad con los criterios establecidos en el
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea4. En línea con este compromiso, la
Comisión presentó en 2013 tres propuestas legislativas de armonización horizontal
(Ómnibus I, II y III)5

1.
2.
3.
4.
5.

DO C 306 de 17.12.2007.
DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
DO L 55 de 28.2.2011, p. 13.
DO L 55 de 28.2.2011, p. 19.
COM(2013) 451 final, COM(2013) 452 final y COM(2013) 751 final.
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El Parlamento Europeo adoptó sus resoluciones legislativas sobre estas propuestas el 25 de febrero de 20146, proponiendo una serie de enmiendas a Ómnibus I y
III, si bien aceptaba en general las propuestas de la Comisión. El Consejo, en cambio,
no aceptó las propuestas de la Comisión, en particular porque el enfoque de prever
una adaptación automática de las disposiciones relativas a las PRC a los actos delegados fue desestimado, a falta de mayores garantías de que los expertos de los Estados miembros serían consultados sistemáticamente en la preparación de los actos
delegados.
Debido al estancamiento de las negociaciones interinstitucionales sobre estos
expedientes, la Comisión, según lo anunciado en su programa de trabajo para 20157,
los retiró8.
La cuestión de la adaptación se volvió a tratar en los debates acerca de la revisión
del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación9. Todas las instituciones reconocieron la necesidad de la adaptación y la Comisión se comprometió a
presentar antes de finales de 2016 una nueva propuesta de adaptación de los actos
legislativos que siguen incluyendo referencias al procedimiento de reglamentación
con control. La presente propuesta responde a dicho compromiso.
Al mismo tiempo, el Acuerdo Interinstitucional y el Acuerdo común sobre actos
delegados anejo a él también mejoran el marco de los actos delegados y responden
así a la preocupación fundamental que en muchas ocasiones impidió la aceptación
de actos delegados por parte del Consejo, en particular la consulta de los expertos
de los Estados miembros. El Acuerdo ofrece ahora un compromiso claro con una
consulta sistemática de los expertos de los Estados miembros en la preparación de
los actos delegados, incluso en la fase de proyecto, con lo que se cumple un requisito clave para alcanzar el éxito en el segundo intento de adaptar las antiguas disposiciones sobre el PRC al Tratado de Lisboa. Este compromiso queda ahora incluido
explícitamente en las nuevas cláusulas tipo que deberán utilizarse en la redacción de
disposiciones de habilitación para la Comisión. El Acuerdo también reconoce claramente que la cooperación y el intercambio de opiniones en una fase inicial con el
Parlamento Europeo desempeñan un papel importante en relación con los actos delegados. Confirma que el Parlamento Europeo debe recibir toda la documentación,
incluidos los proyectos de actos delegados, al mismo tiempo que los expertos de los
Estados miembros y dispone un acceso sistemático y facilitado de los expertos del
Parlamento Europeo a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión en
las que se preparen actos delegados. Por último, el Acuerdo contempla la posibilidad de que se invite a la Comisión a las reuniones del Parlamento Europeo (o del
Consejo) para seguir manteniendo el intercambio de opiniones en la preparación de
los actos delegados.
2. Método de adaptación y principales elementos de la propuesta
El punto de partida para determinar el ámbito de aplicación de la presente pro-

puesta se encuentra en los actos jurídicos incluidos en las tres propuestas de adaptación legislativa adoptadas por la Comisión en 2013. Los actos que hayan sido objeto, entre tanto, de propuestas legislativas individuales no se incluyen en la presente
propuesta10. En cambio, un acto que no estaba incluido en la propuesta de 2013, pero
que requiere adaptación, se ha añadido a la presente propuesta.

6. A7-0010/2014, P7_TA-PROV(2014)0114, A7-0011/2014, P7_TA-PROV(2014)0112
7. COM(2014) 910 final
8. (2015/C 80/08), DO C 80 de 7.2.2015, p. 17.
9. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
10. Los actos en cuestión se indican, a título informativo, en el punto 3.
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La presente propuesta no afecta a ocho actos legislativos en el ámbito de los plaguicidas y los alimentos11. Habida cuenta de la estructura actual de estos actos de
base, su adaptación a actos delegados tal como la propuso la Comisión en 2013 sería
el enfoque adecuado. Ahora bien, la Comisión no ha incluido de momento dichos
actos en la presente propuesta, ya que está valorando si existe un modo más adecuado de estructurar estos actos en lo que se refiere a las autorizaciones individuales/la
fijación de límites/la enumeración de sustancias específicas a partir de los criterios
específicos expuestos en el acto, teniendo presente el enfoque mejorado adoptado en
fecha reciente por los colegisladores en la legislación sobre nuevos alimentos12 y la
revisión REFIT en curso sobre los actos de base en materia de plaguicidas, así como
la labor pendiente a fin de evaluar la legitimidad democrática de los procedimientos vigentes para la adopción de determinados actos derivados (tal como anunció la
Comisión en su programa de trabajo de 2017).
En las propuestas de adaptación de 2013, el enfoque legislativo adoptado fue el
de no modificar de forma individual los actos de base en cuestión, sino el de establecer en general que las referencias al PRC contenidas en los actos de base debían
entenderse como referencias al artículo 290, o, en su caso, a los artículos 290 o 291.
Con este enfoque, cada acto de base individual debería leerse siempre junto con el
Reglamento Ómnibus pertinente, de haber sido adoptado.
Dadas las dificultades que el Consejo, en particular, manifestó acerca de esa
técnica, el enfoque por el que se ha optado en esta propuesta es diferente. Ahora
se propone modificar cada acto de base en cuestión. Se trata de un enfoque similar
al adoptado cuando se introdujeron las disposiciones sobre PRC en un ejercicio semejante en 200713. Por consiguiente, se introduce una serie de modificaciones para
cada acto de base. La disposición de habilitación, es decir, el texto que contiene la
habilitación material para el PRC, se reformula y se ajusta a la terminología acordada en las cláusulas tipo para los artículos por los que se delegan poderes. El artículo
tipo sobre el ejercicio de la delegación, o sea, el artículo sobre el procedimiento, se
inserta en cada acto de base y se suprimen las referencias al PRC. Se menciona explícitamente para cada acto si la habilitación autoriza una modificación del acto de
base. Las nuevas cláusulas tipo que prevén la consulta a los expertos de los Estados
miembros en la preparación de los actos delegados se incluyen ahora en cada acto
de base. Ninguna habilitación permite modificar otros actos.
En cuanto a la opción entre habilitaciones para actos delegados o para actos de ejecución, las propuestas de adaptación de 2013 partieron del supuesto de que las medidas incluidas en el procedimiento reglamentario con control correspondían, en
11. Reglamento (CE) n.º 1331/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por el
que se establece un procedimiento de autorización común para los aditivos, las enzimas y los aromas alimentarios (DO L 354 de 31.12.2008, p. 1); Reglamento (CE) n.º 1332/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de diciembre de 2008, sobre enzimas alimentarias y por el que se modifican la Directiva 83/417/CEE del
Consejo, el Reglamento (CE) n.º 1493/1999 del Consejo, la Directiva 2000/13/CE, la Directiva 2001/112/CE
del Consejo y el Reglamento (CE) n.º 258/97 (DO L 354 de 31.12.2008, p. 7); Reglamento (CE) n.º 1333/2008
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios (DO L 354 de
31.12.2008, p. 16); Reglamento (CE) n.º 1334/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre
de 2008, sobre los aromas y determinados ingredientes alimentarios con propiedades aromatizantes utilizados
en los alimentos y por el que se modifican el Reglamento (CEE) n.º 1601/91 del Consejo, los Reglamentos (CE)
n.º 2232/96 y (CE) n.º 110/2008 y la Directiva 2000/13/CE (DO L 354 de 31.12.2008, p. 34); Reglamento (CE)
n.° 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, sobre los materiales y objetos
destinados a entrar en contacto con alimentos y por el que se derogan las Directivas 80/590/CEE y 89/109/CEE
(DO L 338 de 13.11.2004, p. 4); Reglamento (CEE) n.º 315/93 del Consejo, de 8 de febrero de 1993, por el que
se establecen procedimientos comunitarios en relación con los contaminantes presentes en los productos alimenticios (DO L 37 de 13.2.1993, p. 1); Reglamento (CE) n.° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de
origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo (DO L 70 de 16.3.2005, p. 1) y
Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, relativo a la
comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE
del Consejo (DO L 309 de 24.11.2009, p. 1).
12. Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativo
a los nuevos alimentos, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1169/2011 del Parlamento Europeo y del
Consejo y se derogan el Reglamento (CE) n.° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento
(CE) n.° 1852/2001 de la Comisión (DO L 327 de 11.12.2015, p. 1).
13. Reglamento (CE) n.º 1137/2008 (DO L 311 de 21.11.2008, p. 1).
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principio, a las que pueden ampararse en la delegación de poderes a que se refiere
el artículo 290 del TFUE. Solo en contadas excepciones en Ómnibus III, sobre la
base de una evaluación caso por caso realizada entonces, se propuso la adaptación
al artículo 291 en lugar del artículo 290.
La hipótesis general que subyace a la nueva propuesta es que sigue siendo válida la evaluación efectuada en las propuestas Ómnibus de 2013. Ni las negociaciones sobre el Ómnibus de 2013, ni la jurisprudencia al respecto14, ni el resultado del
Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación dieron lugar a nuevos
criterios que necesitaran una reevaluación global.
En caso de adaptación a los actos de ejecución, se añade una fórmula introductoria. Además de los casos en los que, ya en 2013, se propuso una adaptación a los
actos de ejecución, solo se han añadido unos cuantos casos más en la presente propuesta. Se trata de habilitaciones para determinar los formatos en el ámbito de las
estadísticas.
Cuadro 1: Sinopsis de los actos en los que se propone la adaptación a actos de
ejecución para determinadas habilitaciones
Número
del anexo

Título del acto

2

Decisión n.º 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los
compromisos adquiridos por la Comunidad hasta 2020*

6

Decisión n.º 626/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30
de junio de 2008, relativa a la selección y autorización de sistemas que
prestan servicios móviles por satélite (SMS)*

53

Reglamento (CE) n.º 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria
de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría
medioambientales (EMAS), y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.º
761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/CE de la Comisión*

58

Reglamento (CE) n.º 530/1999 del Consejo, de 9 de marzo de 1999, relativo
a las estadísticas estructurales sobre ingresos y costes salariales

59

Reglamento (CE) n.º 2150/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de noviembre de 2002, relativo a las estadísticas sobre residuos*

60

Reglamento (CE) n.° 437/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
27 de febrero de 2003, relativo a las estadísticas de transporte aéreo de
pasajeros, carga y correo

61

Reglamento (CE) n.º 450/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
jueves, 27 de febrero de 2003, sobre el índice de costes laborales*

64

Reglamento (CE) n.° 1552/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 7 de septiembre de 2005, sobre estadísticas relativas a la formación
profesional en las empresas*

67

Reglamento (CE) n.º 716/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de junio de 2007, relativo a estadísticas comunitarias sobre la estructura
y la actividad de las filiales extranjeras*

69

Reglamento (CE) n.° 1445/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
11 de diciembre de 2007, por el que se establecen reglas comunes para el
suministro de información básica sobre las paridades de poder adquisitivo,
y para su cálculo y difusión*

70

Reglamento (CE) n.° 177/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de febrero de 2008, que establece un marco común para los registros
de empresas utilizados con fines estadísticos y deroga el Reglamento
(CEE) n.° 2186/93 del Consejo*

14. Asunto C-88/14, Comisión/Parlamento Europeo y Consejo, asunto C-286/14 Parlamento Europeo/Comisión y asunto C-472/12, Comisión/Parlamento Europeo y Consejo.
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Número
del anexo

Título del acto

73

Reglamento (CE) n.º 452/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de abril de 2008, relativo a la producción y al desarrollo de estadísticas
sobre educación y aprendizaje permanente

74

Reglamento (CE) n.º 453/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
23 de abril de 2008, relativo a las estadísticas trimestrales sobre vacantes
de empleo en la Comunidad*

89

Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a las
máquinas y por la que se modifica la Directiva 95/16/CE*

99

Reglamento (CE) n.º 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos*

104

Directiva 97/70/CE del Consejo, de 11 de diciembre de 1997, por la que se
establece un régimen armonizado de seguridad para los buques de pesca
de eslora igual o superior a 24 metros*

114

Reglamento (CE) n.° 725/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
31 de marzo de 2004, relativo a la mejora de la protección de los buques y
las instalaciones portuarias*

143

Directiva 2002/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de
junio de 2002, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de complementos alimenticios*

144

Directiva 2002/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
enero de 2003, por la que se establecen normas de calidad y de seguridad
para la extracción, verificación, tratamiento, almacenamiento y distribución
de sangre humana y sus componentes y por la que se modifica la Directiva
2001/83/CE*

147

Reglamento (CE) n.° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados
genéticamente*

151

Reglamento (CE) n.° 2160/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de noviembre de 2003, sobre el control de la salmonela y otros agentes
zoonóticos específicos transmitidos por los alimentos

154

Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de
marzo de 2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de
seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento,
la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos
humanos*

158

Reglamento (CE) n.º 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de diciembre de 2006, relativo a las declaraciones nutricionales y de
propiedades saludables en los alimentos*

159

Reglamento (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
20 de diciembre de 2006, sobre la adición de vitaminas, minerales y otras
sustancias determinadas a los alimentos*

165

Reglamento (CE) n.º 470/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 6 de mayo de 2009, por el que se establecen procedimientos
comunitarios para la fijación de los límites de residuos de las sustancias
farmacológicamente activas en los alimentos de origen animal, se deroga
el Reglamento (CEE) n.º 2377/90 del Consejo y se modifican la Directiva
2001/82/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE)
n.º 726/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo*

166

Reglamento (CE) n.º 767/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 13 de julio de 2009, sobre la comercialización y la utilización de los
piensos, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1831/2003 y
se derogan las Directivas 79/373/CEE del Consejo, 80/511/CEE de la
Comisión, 82/471/CEE del Consejo, 83/228/CEE del Consejo, 93/74/CEE
del Consejo, 93/113/CE del Consejo y 96/25/CE del Consejo y la Decisión
2004/217/CE de la Comisión*

167

Reglamento (CE) n.º 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no
destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE)
n.º 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales)

* Para estos actos, ya se propuso en 2013 la adaptación a los actos de ejecución de determinadas disposiciones.
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Se propone suprimir la habilitación en casos en los que ha quedado obsoleta, ya
sea por motivos temporales (por ejemplo, si autorizaba una medida transitoria y el
acto de base ya lleva varios años plenamente vigente) o por que la experiencia haya
demostrado que ya no es necesaria.
Cuadro 2: Sinopsis de los actos para los que se prevé la supresión de determinadas
habilitaciones
Número
anexo

Título del acto

2

Decisión n.º 406/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
abril de 2009, sobre el esfuerzo de los Estados miembros para reducir sus
emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cumplir los compromisos
adquiridos por la Comunidad hasta 2020

7

Reglamento (CE) n.° 1257/96 del Consejo, de 20 de junio de 1996, sobre la
ayuda humanitaria*

36

Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la
calidad de las aguas destinadas al consumo humano

54

Reglamento (CE) n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE*

57

Reglamento (CE) n.º 1165/98 del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre las
estadísticas coyunturales

66

Reglamento (CE) n.º 458/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25
de abril de 2007, sobre el Sistema Europeo de Estadísticas Integradas de
Protección Social (SEEPROS)

92

Directiva 2009/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de
2009, sobre las disposiciones comunes a los instrumentos de medida y a los
métodos de control metrológico

133

Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21
de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas
a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de
transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del
Consejo

168

Decisión n.° 70/2008/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
enero de 2008, relativa a un entorno sin soporte papel en las aduanas y el
comercio

* Para estos actos, ya se propuso en 2013 la supresión de determinadas disposiciones.

En lo que se refiere a la duración de la habilitación, la Comisión propone habilitaciones por un período de tiempo indefinido. En las negociaciones de las propuestas
de 2013, tanto el Consejo como el Parlamento Europeo se pronunciaron a favor de
una duración fija de cinco años, con una prórroga automática a raíz de un informe
que la Comisión habría de presentar antes de la expiración de la delegación. En la
nueva propuesta, la Comisión mantiene su postura de que se justifica una duración
indefinida de la habilitación, ya que el legislador tiene la posibilidad de revocarla
en todos los casos y en cualquier momento. Además, imponer un requisito de información antes de la prórroga automática obligaría a la Comisión a publicar informes
diferentes sobre 174 actos cada cincos años a partir de la adopción de la presente
propuesta, lo que supondría una carga administrativa considerable. Por último, el
Acuerdo Interinstitucional aporta asimismo más transparencia en relación con los
actos delegados, especialmente mediante el Registro de actos delegados que las instituciones acordaron crear antes de finales de 2017. Ese Registro ofrecerá una clara
visión de conjunto de los actos delegados adoptados en virtud de todos los instrumentos.
La propuesta prevé, en determinados casos, la introducción del procedimiento de
urgencia. Se trata de los casos en los que se plantea actualmente el procedimiento de
urgencia en virtud del artículo 5 bis, apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE y en
los que se ha considerado necesaria esa posibilidad. En tales casos, la cláusula tipo
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correspondiente que autoriza el recurso al procedimiento de urgencia se introduce
en cada acto y se justifica explícitamente dicho recurso en cada caso.
3. Lista de los actos de base relacionados con el prc sujetos
actualmente a una revisón por separado o para los que se prevé una
revisión
Cuadro 3: Propuestas adoptadas por la Comisión
Referencia
Àmbito

Instrumento

de la propuesta

CLIMA

Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del
COM(2015) 337
Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se
establece un régimen para el comercio de derechos de
emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad
y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo

CNECT

Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al acceso a
las redes de comunicaciones electrónicas y recursos
asociados, y a su interconexión (Directiva acceso)

COM(2016) 0590

CNECT

Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco
regulador común de las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas (Directiva marco)

COM(2016) 0590

CNECT

Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio
universal y los derechos de los usuarios en relación con
las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas
(Directiva servicio universal)

COM(2016) 0590

ENER

Directiva 2008/92/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a un
procedimiento comunitario que garantice la transparencia
de los precios aplicables a los consumidores industriales
finales de gas y de electricidad (versión refundida)

COM(2015) 496

GROW

Reglamento (CE) n.º 595/2009 del Parlamento Europeo
COM(2014) 28 final
y del Consejo, de 18 de junio de 2009, relativo a la
homologación de los vehículos de motor y los motores en
lo concerniente a las emisiones de los vehículos pesados
(Euro VI) y al acceso a la información sobre reparación y
mantenimiento de vehículos y por el que se modifica el
Reglamento (CE) n.º 715/2007 y la Directiva 2007/46/CE
y se derogan las Directivas 80/1269/CEE, 2005/55/CE y
2005/78/CE

GROW

Directiva 2007/46/CE del Parlamento Europeo y del
COM(2016) 31 final
Consejo, de 5 de septiembre de 2007, por la que se crea
un marco para la homologación de los vehículos de motor
y de los remolques, sistemas, componentes y unidades
técnicas independientes destinados a dichos vehículos
(Directiva marco)

GROW

Directiva 97/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, COM(2014) 581 final
de 16 de diciembre de 1997, relativa a la aproximación de
las legislaciones de los Estados miembros sobre medidas
contra la emisión de gases y partículas contaminantes
procedentes de los motores de combustión interna que
se instalen en las máquinas móviles no de carretera

GROW

Reglamento (CE) n.º 715/2007 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 20 de junio de 2007, sobre la
homologación de tipo de los vehículos de motor por lo
que se refiere a las emisiones procedentes de turismos
y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre
el acceso a la información relativa a la reparación y el
mantenimiento de los vehículos

COM(2014) 28 final
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Referencia
Àmbito

Instrumento

de la propuesta

ENV

Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del
COM(2015) 595
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos
y por la que se derogan determinadas Directivas (Directiva
marco).

ENV

Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril de 1999,
relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo
humano

ENV

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, COM(2015) 593
de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases y
residuos de envases

ENV

Reglamento (CE) n.º 338/97 del Consejo, de 9 de
diciembre de 1996, relativo a la protección de especies
de la fauna y flora silvestres mediante el control de su
comercio

ESTAT

Reglamento (CE) n.° 1177/2003 del Parlamento Europeo
Derogación
y del Consejo, de 16 de junio de 2003, relativo a las
propuesta mediante
estadísticas comunitarias sobre la renta y las condiciones COM(2016) 551
de vida (EU-SILC)

MOVE

Directiva 2006/87/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2016, por la que
se establecen las prescripciones técnicas de las
embarcaciones de la navegación interior

COM(2013) 0622

MOVE

Directiva 2002/30/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 26 de marzo de 2002, sobre el
establecimiento de normas y procedimientos para la
introducción de restricciones operativas relacionadas con
el ruido en los aeropuertos comunitarios

COM(2011) 0828

MOVE

Directiva 96/50/CE del Consejo, de 23 de julio de 1996,
sobre la armonización de los requisitos de obtención de
los títulos nacionales de patrón de embarcaciones de
navegación interior para el transporte de mercancías y
pasajeros en la Comunidad

COM(2016) 82 final

MOVE

Directiva 91/672/CEE del Consejo, de 16 de diciembre
de 1991, sobre el reconocimiento recíproco de los títulos
nacionales de patrón de embarcaciones de transporte de
mercancías y pasajeros en navegación interior

COM(2016) 82 final

MOVE

Directiva 2009/45/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de mayo de 2009, sobre las reglas y
normas de seguridad aplicables a los buques de pasaje
(Versión refundida)

COM(2016) 0369

MOVE

Directiva 1999/35/CE del Consejo, de 29 de abril de 1999, COM(2016) 371
sobre un régimen de reconocimientos obligatorio para
garantizar la seguridad en la explotación de servicios
regulares de transbordadores de carga rodada y naves de
pasaje de gran velocidad

MOVE

Directiva 98/41/CE del Consejo, de 18 de junio de 1998,
sobre el registro de las personas que viajan a bordo
de buques de pasajes procedentes de puertos de los
Estados miembros de la Comunidad o con destino a los
mismos

COM(2016) 370

SANTE

Reglamento (CE) n.º 726/2004 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, por el que
se establecen procedimientos comunitarios para la
autorización y el control de los medicamentos de uso
humano y veterinario y por el que se crea la Agencia
Europea de Medicamentos

COM(2014) 0557

COM(2015) 594

COM(2012) 0403

A continuación figuran los instrumentos relativos al PRC para los que se contempla una revisión sustancial por separado, que aún no ha sido aprobada. Su adaptación formará parte de las revisiones previstas.
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Cuadro 4: Actos para los que se han previsto propuestas
Ámbito

Instrumento

AGRI

Reglamento (CE) n.° 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación,
etiquetado y protección de la indicación geográfica de bebidas espirituosas
y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.° 1576/89 del Consejo

CLIMA

Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril
de 2009, relativa al almacenamiento geológico de dióxido de carbono y
por la que se modifican la Directiva 85/337/CEE del Consejo, las Directivas
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE y el
Reglamento (CE) n.º 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo

ENER

Reglamento (CE) n.º 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de julio de 2009, por el que se crea la Agencia de Cooperación de los
Reguladores de la Energía

ENER

Reglamento (CE) n.º 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para
el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el
Reglamento (CE) n.º 1228/2003

ENER

Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio
de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y
por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE

ENV

Reglamento (CE) n.° 850/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29
de abril de 2004, sobre contaminantes orgánicos persistentes y por el que se
modifica la Directiva 79/117/CEE

ENV

Directiva 86/278/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1986, relativa a la
protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización
de los lodos de depuradora en agricultura

ESTAT

Reglamento (CE) n.º 1166/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
19 de noviembre de 2008, relativo a las encuestas sobre la estructura de las
explotaciones agrícolas y a la encuesta sobre los métodos de producción
agrícola y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 571/88 del Consejo

ESTAT

Reglamento (CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de mayo de 2003, por el que se establece una nomenclatura común de
unidades territoriales estadísticas (NUTS)

4. Base jurídica, subsidiariedad

La presente propuesta se fundamenta en las bases jurídicas de todos los actos de
base modificados.
La presente iniciativa se refiere exclusivamente a los procedimientos que deben
aplicarse a nivel de la Unión para la adopción de actos basados en competencias por
atribución.
2016/0400 (COD)
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el
que se adapta a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea una serie de actos jurídicos que prevén el recurso
al procedimiento de reglamentación con control (Texto pertinente a
efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, el artículo 33, el artículo 43, apartado 2, el artículo 53, apartado 1, el artículo 62, el artículo 64,
apartado 2, el artículo 91, el artículo 100, apartado 2, el artículo 114, el artículo 153,
apartado 2, letra b), el artículo 168, apartado 4, letras a) y b), el artículo 172, el artículo 192, apartado 1, el artículo 207, el artículo 214, apartado 3, y el artículo 338,
apartado 1,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
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Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo15,
Visto el dictamen del Comité de las Regiones16,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente:
(1) El Tratado de Lisboa introdujo una distinción entre los poderes delegados a
la Comisión para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o
modifiquen determinados elementos no esenciales de un acto legislativo (actos delegados) y las competencias conferidas a la Comisión para adoptar actos que garanticen condiciones uniformes de ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de
la Unión (actos de ejecución).
(2) Las medidas que pueden ser objeto de las delegaciones de poderes a que se
refiere el artículo 290, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) corresponden en principio a las medidas a las que se aplica el procedimiento de reglamentación con control establecido en el artículo 5 bis de la Decisión
1999/468/CE del Consejo17.
(3) Las anteriores propuestas de adaptación de la legislación en lo que se refiere
al procedimiento de reglamentación con control al marco jurídico que introdujo el
Tratado de Lisboa18 han sido retiradas19, debido al estancamiento de las negociaciones interinstitucionales.
(4) El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión acordaron posteriormente
un nuevo marco para los actos delegados en el contexto del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación, de 13 de abril de 201620, y reconocieron la
necesidad de adaptar toda la legislación vigente al marco jurídico que introdujo el
Tratado de Lisboa. En particular, coincidieron en la necesidad de conceder una gran
prioridad a la adaptación rápida de todos los actos de base que siguen refiriéndose al
procedimiento de reglamentación con control. La Comisión se comprometió a elaborar una propuesta para dicha adaptación antes de finales de 2016.
(5) La mayor parte de las habilitaciones en actos básicos que prevén el recurso al
procedimiento de reglamentación con control cumple los criterios del artículo 290,
apartado 1, del TFUE y debe adaptarse a dicha disposición.
(6) Otras habilitaciones en actos básicos que prevén el recurso al procedimiento
de reglamentación con control cumplen los criterios del artículo 291, apartado 2, del
TFUE y deben adaptarse a dicha disposición.
(7) Cuando se otorguen a la Comisión competencias de ejecución, dichas competencias deberán ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 182/2011 del
Parlamento Europeo y del Consejo21.
(8) En algunos actos de base que actualmente prevén el recurso al procedimiento
de reglamentación con control, ciertas habilitaciones han quedado obsoletas y deben, por tanto, suprimirse.
(9) El presente Reglamento no debe afectar a los procedimientos pendientes en
los que el comité ya haya emitido su dictamen de conformidad con el artículo 5 bis
de la Decisión 1999/468/CE, antes de la entrada en vigor del presente Reglamento.
(10) Dado que las adaptaciones y modificaciones que han de realizarse se refieren únicamente a procedimientos a escala de la Unión, no es necesario, en el caso de
las directivas, que los Estados miembros las incorporen a su legislación.
15. DO C de , p. .
16. DO C de , p. .
17. Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos
para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (DO L 184 de 17.7.1999, p. 23).
18. COM(2013) 451 final, COM(2013) 452 final y COM(2013) 751 final.
19. (2015/C 80/08), DO C 80 de 7.2.2015, p. 17.
20. DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
21. Reglamento (UE) n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).
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(11) Por tanto, deben modificarse en consecuencia los actos correspondientes.
Han adoptado el presente Reglamento:
Artículo 1

Los actos enumerados en el anexo se modifican de conformidad con lo dispuesto
en el mismo.
Artículo 2

El presente Reglamento no afectará a los procedimientos pendientes en los que
un comité ya haya emitido su dictamen de conformidad con el artículo 5 bis de la
Decisión 1999/468/CE.
Artículo 3

El presente Reglamento entrará en vigor a los días de su publicación en el Diario
Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente
aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el Presidente; por el Consejo, el Presidente
N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada
a l’Arxiu del Parlament.
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