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Domnule Președinte, 

Prin scrisoarea dumneavoastră din 11 mai ați solicitat Comisiei pentru afaceri juridice, în 

conformitate cu articolul 39 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, un aviz referitor la 

pertinența temeiului juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al 

Consiliului privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale și de 

abrogare a Regulamentului (UE) nr. 994/2010. 

Temeiul juridic propus de Comisie este articolul 194 din TFUE, care stabilește temeiul juridic 

pentru politica în domeniul energiei. Totuși, în cadrul negocierilor interinstituționale, s-a 

considerat necesară adăugarea unei trimiteri la alineatul (2) al articolului menționat mai sus, 

care prevede că măsurile sunt stabilite în conformitate cu procedura legislativă ordinară. 

Așadar, ITRE solicită un aviz privind pertinența articolului 194 alineatul (2) din TFUE ca 

temei juridic al propunerii menționate anterior. 

Comisia a examinat chestiunea menționată mai sus în cursul reuniunii sale din 12 iunie 2017. 

 

I. Context 

 

Prezentul regulament are drept obiectiv să asigure că se iau toate măsurile necesare pentru a 

garanta continuitatea aprovizionării cu gaze în întreaga Uniune, în special pentru consumatorii 

protejați, în caz de condiții climatice dificile sau de întreruperi ale aprovizionării cu gaze.  

 

Pentru realizarea acestui obiectiv, proiectul de regulament prevede o coordonare regională 

mai puternică, cu anumite principii și standarde stabilite la nivelul UE. Abordarea propusă 

constă în faptul că statele membre ar trebui să coopereze îndeaproape în interiorul regiunilor 

lor atunci când efectuează evaluări ale riscurilor la nivel regional. Pentru a asigura coerența în 

întreaga UE, evaluările regionale ale riscurilor vor fi efectuate pe baza unei simulări la nivelul 

UE, potrivit unor standarde comune și unui scenariu specific. Riscurile identificate prin 

intermediul evaluărilor regionale ale riscurilor vor fi abordate în cadrul planurilor de acțiune 

preventive și al planurilor de urgență regionale, care vor face obiectul unei evaluări inter pares 

și vor fi aprobate de Comisie. 

 

Propunerea se referă la articolul 194 din TFUE ca temei juridic. Cu toate acestea, Comisia nu 

a specificat pe care alineat din acest articol ar trebui să se întemeieze propunerea. 

 

 

 

II. Articol pertinent din tratat  

 

Următorul articol din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene din Titlul XXI privind 

„Energia” este prezentat ca temei juridic al propunerii Comisiei (sublinierea noastră): 

 

Articolul 194 din TFUE 

 

 

(1) „În contextul instituirii și funcționării pieței interne și din perspectiva necesității de a 

conserva și îmbunătăți calitatea mediului, politica Uniunii în domeniul energiei urmărește, în 
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spiritul solidarității între statele membre: 

(a) să asigure funcționarea pieței energiei; 

(b) să asigure siguranța aprovizionării cu energie în Uniune, 

(c) să promoveze eficiența energetică și economia de energie, precum și dezvoltarea de noi 

surse de energie și energii regenerabile; și 

(d) să promoveze interconectarea rețelelor energetice. 

 

(2) Fără a aduce atingere aplicării altor dispoziții ale tratatelor, Parlamentul European și 

Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc măsurile 

necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute la alineatul (1). Aceste măsuri se adoptă 

după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor. 

Acestea nu aduc atingere dreptului unui stat membru de a stabili condițiile de exploatare a 

propriilor resurse energetice, dreptului său de a alege diferite surse de energie și structurii 

generale a aprovizionării sale cu energie, fără a aduce atingere articolului 192 alineatul (2) 

litera (c). 

 

(3) Prin derogare de la alineatul (2), Consiliul, hotărând în conformitate cu o procedură 

legislativă specială, în unanimitate și după consultarea Parlamentului European, stabilește 

măsurile menționate la alineatul respectiv, în cazul în care acestea sunt în principal de 

natură fiscală.” 

 

III. Jurisprudența 

 

În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție, „Alegerea 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. De asemenea, 

Curtea a statuat că indicarea temeiului juridic este necesară pentru stabilirea modalităților de 

vot în cadrul Consiliului2. Precizia în indicarea temeiului juridic este deosebit de importantă 

în cazul de față, întrucât alineatele (2) și (3) din articolul 194 fac trimitere la procedura 

legislativă ordinară și, respectiv, la o procedură legislativă specială cu vot în unanimitate în 

cadrul Consiliului. 

 

 

 

IV. Scopul și conținutul regulamentului propus  

 

Prezentul regulament stabilește dispoziții care vizează garantarea securității aprovizionării cu 

gaze prin asigurarea funcționării corecte și continue a pieței interne a gazelor naturale, 

permițând aplicarea unor măsuri excepționale atunci când piața nu mai este în măsură să 

furnizeze cantitățile necesare de gaze și stabilind o definiție și o atribuire clară a 

responsabilităților între întreprinderile din sectorul gazelor, statele membre și Uniune, atât în 

termeni de acțiune preventivă, cât și în ceea ce privește reacția la întreruperile efective ale 

aprovizionării. Prezentul regulament prevede, de asemenea, mecanisme transparente, în 

                                                 
1 Cauza C-45/86, Comisia/Consiliul (Preferințele 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 A se vedea Hotărârea din 1 octombrie 2009, Comisia/Consiliul (CITES), C-370/07, EU:C:2009:590, în special 

punctele 37-38 și 56. 
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spiritul solidarității, pentru coordonarea planurilor în cazul unei situații de urgență și a reacției 

la aceasta la nivelul statelor membre, la nivel regional sau al Uniunii. 

 

 

V. Analiza și stabilirea temeiului juridic adecvat  

 

Scopul regulamentului în cauză este să asigure că se iau toate măsurile necesare pentru a 

garanta continuitatea aprovizionării cu gaze în întreaga Uniune și în special pentru a proteja 

consumatorii în caz de condiții climatice dificile sau de întreruperi ale aprovizionării cu gaze.  
 

După cum a subliniat Serviciul Juridic al Parlamentului în avizul său, „modificarea convenită 

adusă temeiului juridic nu schimbă în mod substanțial temeiul juridic ales de Comisie pentru 

propunerea sa, dar face mai exactă alegerea temeiului juridic, prin precizarea alineatului 

pertinent de la articolul 194 din TFUE pe care colegiuitorii intenționează se întemeieze 

actul.”1  

 

Articolul 194 din TFUE conține, la alineatele 2 și 3, două temeiuri juridice diferite pentru 

măsuri de natură diferită. Alineatul (3) se referă la măsuri care sunt, în principal, de natură 

fiscală, în timp ce alineatul (2) se referă la adoptarea măsurilor necesare pentru realizarea 

obiectivelor prevăzute la alineatul (1), care includ, printre altele, siguranța aprovizionării. În 

plus, este important de remarcat că articolul 194 din TFUE prevede proceduri legislative 

diferite în funcție de natura măsurii. În conformitate cu articolul 194 alineatul (3) din TFUE, 

se aplică o procedură legislativă specială pentru măsurile care sunt în principal de natură 

fiscală, prin care Parlamentul este doar consultat, iar în Consiliu este necesară unanimitatea; 

în schimb, în conformitate cu articolul 194 alineatul (2) din TFUE, se aplică procedura 

legislativă ordinară pentru realizarea obiectivelor prevăzute la articolul 194 alineatul (1), 

inclusiv siguranța aprovizionării.  

 

Întrucât reiese în mod clar din cele expuse mai sus că regulamentul intră în această din urmă 

categorie de măsuri, este utilă și oportună o menționare specifică în temeiul juridic a 

alineatului (2) de la articolul 194 din TFUE. 
 

 

VI. Concluzii și recomandări 

 

Având în vedere cele de mai sus, articolul 194 alineatul (2) TFUE ar trebui să fie menționat ca 

temei juridic al propunerii. 

 

În cursul reuniunii sale din 12 iunie 2017, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât în 

unanimitate2 să recomande Comisiei pentru industrie, cercetare și energie să indice articolul 

194 alineatul (2) din TFUE ca temei juridic pentru propunerea de regulament. 

 

                                                 
1 SJ-0277/16. 
2 La votul final au fost prezenți: Pavel Svoboda (președinte), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(vicepreședintă), Jean-Marie Cavada (vicepreședinte), Laura Ferrara (vicepreședinte), Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António 

Marinho e Pinto, Emil Radev, József Szájer, Axel Voss; Dominique Bilde, Antanas Guoga, Danuta Jazłowiecka, 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Victor Negrescu, Virginie Rozière, Elly Schlein, Kosma Złotowski 

(supleanți). 
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Cu stimă, 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 


