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Domnule Președinte, 

Prin scrisoarea dumneavoastră din 1 februarie 2018, ați sesizat Comisia pentru afaceri 

juridice, în conformitate cu articolul 39 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, pentru 

examinarea pertinenței temeiului juridic al propunerii menționate mai sus a Comisiei. 

Comisia a examinat chestiunea menționată mai sus în cursul reuniunii sale din 22 februarie 

2018. 

Propunerea inițială a Comisiei se întemeiază pe articolul 42 din TFUE, care se referă la 

concurență și la normele privind ajutoarele de stat aplicabile producției și comercializării 

produselor agricole, precum și pe articolul 43 alineatul (2) din TFUE privind politica agricolă 

comună și stabilirea dispozițiilor necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politicii respective.  

Ca urmare a negocierilor interinstituționale, trimiterea la articolul 42 alineatul (1) din TFUE a 

fost eliminată, iar articolul 43 alineatul (2) din TFUE a fost reținut ca temei juridic unic al 

propunerii. Această modificare a fost o consecință a eliminării articolului 20 alineatul (3) din 

propunere, care reprezenta singura dispoziție legată de domeniul concurenței.  

I - Context 

La 24 martie 2014, Comisia a adoptat o propunere de regulament al Parlamentului European 

și al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, de modificare 

a Regulamentului (UE) nr. XXX/XXX al Parlamentului European și al Consiliului 

[Regulamentul privind controalele oficiale] și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 834/2007 al Consiliului1. Comisia și-a întemeiat propunerea pe articolul 42 din TFUE, 

coroborat cu articolul 43 alineatul (2) din TFUE.  

 

În ultimii 10 ani, piața produselor ecologice a fost caracterizată de o dezvoltare dinamică 

generată de creșterea puternică a cererii. Atât piața mondială a alimentelor ecologice, cât și 

suprafața dedicată producției ecologice în Uniunea Europeană s-au extins din 1999. Nici 

oferta internă, nici cadrul legislativ nu au ținut însă pasul cu această extindere a pieței. 

Normele de producție nu țin suficient seama de preocupările și așteptările consumatorilor și 

ale cetățenilor, aflate în schimbare; normele privind etichetarea sunt complicate; au fost 

identificate deficiențe în cadrul sistemului de control și al regimului comercial. Legislația este 

complexă și generează o sarcină administrativă mare, care îi împiedică pe micii fermieri să 

adere la sistemul ecologic al Uniunii. Unele dintre exceptările care erau necesare pentru 

dezvoltarea sectorului nu par a mai fi justificate. 

 

Propunerea de față urmărește astfel îmbunătățirea legislației privind producția ecologică, cu 

scopul de a elimina obstacolele din calea dezvoltării sale durabile, de a garanta o concurență 

echitabilă și a permite pieței interne să funcționeze mai eficient, precum și de a menține sau 

crește încrederea consumatorilor în produsele ecologice. 

 

 

II – Articolele pertinente din tratat 

 

În propunerea Comisiei (subliniere adăugată) sunt prezentate ca temei juridic următoarele 

                                                 
1 COM(2014)0180. 



 

RR\1077954RO.docx 3/7 PE557.122v03-00 

 RO 

articole din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Titlul III privind „Agricultura și 

pescuitul” din partea a treia a TFUE, intitulată „Politicile și acțiunile interne ale Uniunii”:  

 

Articolul 42 

(ex-articolul 36 TCE) 

 

Dispozițiile capitolului referitor la normele privind concurența se aplică producției și 

comercializării produselor agricole numai în măsura stabilită de Parlamentul 

European și de Consiliu în cadrul dispozițiilor și în conformitate cu procedura 

prevăzute la articolul 43 alineatul (2), având în vedere obiectivele enunțate la 

articolul 39. 

 

[...] 

 

 

Articolul 43 

(ex-articolul 37 TCE) 

 

[...] 

 

2. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura 

legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, stabilesc 

organizarea comună a piețelor agricole prevăzută la articolul 40 alineatul (1), 

precum și celelalte dispoziții necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politicii 

comune în domeniul agriculturii și pescuitului. 

  

[...] 

 

Următoarele dispoziții sunt, de asemenea, relevante pentru analiză: 

 

   

Articolul 39 

(ex-articolul 33 TCE) 

 

1. Politica agricolă comună are ca obiective: 

 

 

(a) creșterea productivității agriculturii prin promovarea progresului tehnic, prin 

asigurarea dezvoltării raționale a producției agricole, precum și prin utilizarea 

optimă a factorilor de producție și, în special, a forței de muncă; 

 

(b) asigurarea în acest fel a unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă, în 

special prin majorarea venitului individual al lucrătorilor din agricultură; 

 

(c) stabilizarea piețelor; 

 

(d) garantarea siguranței aprovizionărilor; 

 

(e) asigurarea unor prețuri rezonabile de livrare către consumatori. 
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[...] 

 

Articolul 40 

(ex-articolul 34 TCE) 

 

 

1. În vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 39, se instituie o 

organizare comună a piețelor agricole. 

 

În funcție de produse, această organizare îmbracă una dintre următoarele forme: 

 

(a) reguli comune de concurență; 

 

(b) coordonarea obligatorie a diferitelor organizări naționale ale pieței; 

 

(c) organizarea europeană a pieței. 

 

[...] 

 

 

În cursul negocierilor interinstituționale, trimiterea la articolul 42 primul paragraf din TFUE a 

fost eliminată din temeiul juridic al regulamentului propus.  

 

 

III - Jurisprudență 

 

În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție, „[a]legerea temeiului juridic al 

unui act comunitar trebuie fondată pe elemente obiective care pot fi supuse controlului 

jurisdicțional, printre care figurează în special scopul și conținutul actului”.1 Prin urmare, 

alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză. În acest context, 

dorința unei instituții de a participa mai activ la adoptarea unei anumite măsuri, împrejurările 

în care un act a fost adoptat, precum și eforturile depuse în alte privințe în sfera de acțiune la 

care se referă măsura sunt irelevante pentru a identifica temeiul juridic corect.2  

 

Dacă, prin analizarea unei măsuri, se dovedește că aceasta urmărește o dublă finalitate sau că 

are două componente și dacă una dintre aceste finalități sau componente poate fi identificată 

ca fiind principală ori preponderentă, iar cealaltă nu este decât accesorie, măsura trebuie să 

aibă un temei juridic unic, și anume temeiul impus de finalitatea sau de componenta 

principală ori preponderentă.3  

Cu toate acestea, în cazul în care un act are mai multe obiective sau componente simultane, 

care sunt legate în mod indisolubil, fără ca vreuna să fie accesorie și indirectă în raport cu 

                                                 
1 Cauza C-45/86, Comisia/Consiliul (Preferințe tarifare generalizate), Rec., 1987, p. 1439, punctul 5; cauza C-

440/05 Comisia/Consiliul, Rep., 2007, p. I-9097; cauza C-411/06, Comisia/Parlamentul European și Consiliul, 

Rep., 2009, p. I-7585. 
2 Cauza C-269/97, Comisia/Consiliul, Rec., 2000, p. I-2257, punctul 44. 
3 Cauza C-137/12, Comisia/Consiliul, EU:C:2013:675, punctul 53; cauza C-490/10, Parlamentul/Consiliul, 

EU:C:2012:525, punctul 45; cauza C-155/07, Parlamentul/Consiliul, Rep., 2008, p. I -08103, punctul 34. 
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cealaltă, actul în cauză va trebui să fie întemeiat pe diferitele temeiuri juridice 

corespunzătoare,1 dacă procedurile prevăzute de temeiurile juridice respective nu sunt 

incompatibile cu drepturile Parlamentului European și nu le subminează.2 

 

IV - Obiectivul și conținutul propunerii  

 

Astfel cum s-a menționat deja, propunerea Comisiei vizează îmbunătățirea legislației privind 

producția ecologică prin eliminarea obstacolelor din calea dezvoltării durabile a producției 

ecologice în Uniune; garantarea concurenței echitabile pentru fermieri și operatori și crearea 

condițiilor necesare pentru funcționarea mai eficientă a pieței interne; precum și menținerea 

sau creșterea încrederii consumatorilor în produsele ecologice. 

 

Articolul 1 din regulament stabilește principiile producției ecologice și normele privind 

producția ecologică și utilizarea indicațiilor referitoare la aceasta în etichetare și în publicitate. 

Articolul 4 din propunere stabilește principiile generale pentru un sistem de gestionare 

durabilă a producției ecologice. 

 

Considerentul 49 al propunerii reamintește că, în lipsa unor norme specifice ale Uniunii 

privind prezența unor substanțe neautorizate în produsele ecologice, pe teritoriul Uniunii au 

fost dezvoltate diferite abordări. Considerentul 51 prevede, așadar, că fermierii au obligația de 

a lua măsuri pentru a preveni riscul de contaminare cu produse sau substanțe neautorizate și 

că, în pofida acestor măsuri, pot exista cazuri în care fermierii nu au voie să își comercializeze 

produsele agricole ca ecologice. În astfel de cazuri și în conformitate cu articolul 42 din 

TFUE, Comisia poate autoriza statele membre să acorde plăți naționale pentru compensarea 

pierderilor suferite.  

 

În mod similar, articolul 20 alineatul (3) din propunere armonizează acțiunile care trebuie 

întreprinse atunci când sunt depistate produse sau substanțe neautorizate, fiind prevăzută 

posibilitatea de a acorda o derogare de la articolul 211 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 

nr. 1308/20133, pentru ca statele membre să poată fi autorizate de Comisie să acorde plăți 

naționale pentru compensarea pierderilor suferite de fermieri în cazul în care aceștia nu își pot 

comercializa produsele ca ecologice din cauza prezenței neintenționate a unor produse sau 

substanțe neautorizate. În plus, statele membre pot utiliza instrumentele politicii agricole 

comune pentru a acoperi total sau parțial pierderile de acest gen. 

 

Cu toate acestea, în cursul negocierilor, Parlamentul și Consiliul au convenit asupra unei 

abordări complet diferite a contaminării. Interdicția generală și necondiționată privind 

etichetarea și comercializarea produselor contaminate ca produse ecologice nu mai figurează 

în regulament. De asemenea, dispoziția privind compensarea a fost eliminată. Având în 

vedere că textul convenit în cele din urmă la cel de-al 18-lea trilog, la 28 iunie 2017, nu mai 

                                                 
1 Cauza C-211/01, Comisia/Consiliul, Rec., 2003, p. I-08913, punctul 40; cauza C-178/03 Comisia/Parlamentul 

European și Consiliul, Rec., 2006, p. I-107, punctele 43-56.  
2 Cauza C-300/89, Comisia/Consiliul, (Dioxidul de titan), Rec., 1991, p. I-2867, punctele 17-25; cauza C-268/94, 

Portugalia/Consiliu, Rec., 1996, p. I-6177. 
3 Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 

instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 

922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului. 
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conține nicio prevedere referitoare la ajutoarele de stat, articolul 42 din TFUE a fost eliminat 

din temeiul juridic al măsurii.  

 

 

V - Analizarea și stabilirea temeiului juridic adecvat 

 

 

Articolul 43 alineatul (2) din TFUE prevede că Parlamentul European și Consiliul, hotărând 

în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc dispozițiile necesare pentru 

îndeplinirea obiectivelor politicii agricole comune. În conformitate cu articolul 42 din TFUE, 

Parlamentul și Consiliul stabilesc, în cadrul dispozițiilor articolului 43 alineatul (2) din TFUE, 

măsura în care capitolul din tratat referitor la normele privind concurența se aplică producției 

și comercializării produselor agricole. Articolul 42 este utilizat ca temei juridic doar în 

coroborare cu articolul 43 alineatul (2) din TFUE.  

 

În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție, un temei juridic dublu se 

justifică doar dacă măsura în cauză are două obiective sau componente legate în mod 

indisolubil, fără ca vreuna să fie accesorie și indirectă în raport cu cealaltă.  

 

Dată fiind prezența dispoziției privind ajutoarele de stat în propunerea inițială a Comisiei, 

trimiterea la articolul 42 din TFUE în temeiul juridic pare a fi corectă. Dimpotrivă, în cazul în 

care această dispoziție nu este inclusă în textul final al regulamentului, trimiterea la 

articolul 42 din TFUE în temeiul juridic devine nejustificată.  

 

 

VI - Concluzie și recomandare 

 

Având în vedere analiza de mai sus și ca o consecință directă a eliminării articolului 20 

alineatul (3) din propunerea inițială a Comisiei, trimiterea la articolul 42 primul paragraf din 

TFUE ar trebui eliminată din temeiul juridic al regulamentului. 

  

Prin urmare, în cursul reuniunii sale din 22 februarie 2018, Comisia pentru afaceri juridice a 

hotărât, în unanimitate1, cu 22 de voturi pentru, să recomande Comisiei pentru agricultură și 

dezvoltare rurală să păstreze articolul 43 alineatul (2) din TFUE ca temei juridic unic al 

propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind producția 

ecologică și etichetarea produselor ecologice și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

834/2007 al Consiliului. 

                                                 
1 La votul final au fost prezenți: Jean-Marie Cavada (președinte în exercițiu), Mady Delvaux, Lidia Joanna 

Geringer de Oedenberg (vicepreședinte), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel 

Buda, Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sylvia-

Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Evelyn Regner, Francis Zammit 

Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, și Norbert Erdős, Michaela Šojdrová (în conformitate cu articolul 

200 alineatul (2)). 
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Vă asigur, Domnule Președinte, de înalta mea considerație. 

Pavel Svoboda 

 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 


