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În urma acordului COREPER din 18 ianuarie 2019 privind un proiect de pachet global de 
compromis pentru dosarul de mai sus, președintele Comisiei pentru afaceri juridice a trimis o 
scrisoare, împreună cu textul pachetului respectiv. Cu excepția temeiului juridic, textul era 
identic cu textul acordului provizoriu convenit în urma negocierilor tripartite. Noul temei 
juridic propus de COREPER este articolul 53 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE). 

În perspectiva votului de confirmare a acordului provizoriu la reuniunea sa din 23 ianuarie 
2019, Comisia pentru afaceri juridice a prezentat un aviz, în conformitate cu articolul 39 
alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la caracterul adecvat al temeiului 
juridic.

I - Context

Propunerea, care face parte din pachetul privind drepturile de autor prezentat de Comisie în 
2016 ca parte a reformei drepturilor de autor în contextul instituirii pieței unice digitale, 
urmărește în primul rând facilitarea transmisiilor online transfrontaliere a programelor de 
televiziune și radio, prin extinderea principiului țării de origine la aceste transmisii. Acest 
principiul, stabilit în Directiva privind transmisiile prin satelit și cablu1, permite organismelor 
de radiodifuziune ale căror servicii sunt disponibile transfrontalier să dobândească drepturile 
necesare pentru teritoriile în cauză doar într-un singur stat membru.

În cursul negocierilor dosarului, în principal ca urmare a unui acord provizoriu de modificare 
a formei instrumentului, din regulament în directivă, Consiliul a propus adăugarea articolul 53 
alineatul (1) din TFUE privind dreptul de stabilire, și a articolul 62 din TFUE privind 
libertatea de a presta servicii, la articolul 114 din TFUE privind armonizarea în cadrul pieței 
interne, aceasta din urmă fiind unicul temei juridic inițial din propunerea Comisiei.

La examinarea textului rezultat din negocierile tripartite în vederea reuniunii COREPER din 
18 ianuarie 2019, trimiterea la articolul 114 din TFUE a fost eliminată. Prin urmare, textul 
prezentat Comisiei pentru afaceri juridice de COREPER în vederea votului de confirmare a 
inclus numai articolul 53 alineatul (1) și articolul 62 din TFUE ca temei juridic al directivei.

II – Articolele relevante din tratat

Temeiul juridic din propunerea Comisiei este articolul 114 din TFUE privind armonizarea în 
cadrul pieței interne. Acesta este formulat astfel (sublinierea noastră):

Articolul 114
(ex-articolul 95 TCE)

(1) Cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel, dispozițiile următoare 
se aplică în vederea realizării obiectivelor enunțate la articolul 26. 
Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura 

1 Directiva 93/83/CEE a Consiliului din 27 septembrie 1993 privind coordonarea anumitor norme referitoare la 
dreptul de autor și drepturile conexe aplicabile radiodifuziunii prin satelit și retransmisiei prin cablu (JO L 248, 
6.10.1993, p. 15).
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legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, 
adoptă măsurile privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea și 
funcționarea pieței interne. 

(2) Alineatul (1) nu se aplică dispozițiilor fiscale, celor privind libera 
circulație a persoanelor și celor privind drepturile și interesele lucrătorilor 
salariați.

(3) În formularea propunerilor prevăzute la alineatul (1) în domeniul 
sănătății, securității, protecției mediului și protecției consumatorilor, Comisia 
pornește de la premisa asigurării unui nivel ridicat de protecție, ținând seama 
în special de orice evoluție nouă, întemeiată pe fapte științifice. În cadrul 
atribuțiilor ce le revin, Parlamentul European și Consiliul depun eforturi, de 
asemenea, pentru realizarea acestui obiectiv.

(4) În cazul în care, după adoptarea unei măsuri de armonizare de către 
Parlamentul European și Consiliu, de către Consiliu sau Comisie, un stat 
membru consideră necesară menținerea dispozițiilor de drept intern 
justificate de cerințele importante prevăzute la articolul 36 sau referitoare la 
protecția mediului ambiant ori a mediului de lucru, acesta adresează 
Comisiei o notificare, indicând motivele menținerii acestor dispoziții.

(5) De asemenea, fără a aduce atingere alineatului (4), în cazul în care, după 
adoptarea unei măsuri de armonizare de către Parlamentul European și 
Consiliu, de către Consiliu sau Comisie, un stat membru consideră necesară 
introducerea unor dispoziții de drept intern întemeiate pe dovezi științifice noi 
referitoare la protecția mediului ambiant ori a mediului de lucru, din cauza 
unei probleme specifice statului membru respectiv, apărute după adoptarea 
măsurii de armonizare, acesta adresează Comisiei o notificare privind 
măsurile avute în vedere și motivele adoptării acestora.

(6) În termen de șase luni de la notificările prevăzute la alineatele (4) și (5), 
Comisia aprobă sau respinge dispozițiile respective de drept intern, după ce a 
verificat dacă acestea constituie sau nu un mijloc de discriminare arbitrară 
sau o restricție disimulată în comerțul dintre statele membre și dacă acestea 
constituie sau nu un obstacol în funcționarea pieței interne.

În absența unei decizii a Comisiei adoptate în acest termen, dispozițiile de 
drept intern prevăzute la alineatele (4) și (5) se consideră aprobate.

În cazul în care complexitatea problemei justifică acest lucru și dacă nu 
există nici un pericol pentru sănătatea umană, Comisia poate notifica statului 
membru în cauză că termenul prevăzut de prezentul alineat poate fi prorogat 
cu un nou termen de până la șase luni.

(7) În cazul în care, în temeiul alineatului (6), un stat membru este autorizat 
să mențină sau să introducă dispoziții de drept intern care derogă de la o 
măsură de armonizare, Comisia examinează de îndată dacă este oportun să 
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propună o adaptare a acestei măsuri.

Articolul 53 din TFUE, integrat în capitolul privind dreptul de stabilire, din titlul privind 
libera circulație a persoanelor, serviciilor și capitalurilor, al cărui prim paragraf este propus de 
COREPER pentru a fi inclus în temeiul juridic, prevede următoarele (sublinierea noastră):

Articolul 53
(ex-articolul 47 TCE)

(1) În vederea facilitării accesului la activitățile independente și a exercitării 
acestora, Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară, adoptă directivele privind recunoașterea 
reciprocă a diplomelor, certificatelor și a altor titluri oficiale de calificare, 
precum și privind coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative ale statelor membre cu privire la accesul la activitățile 
independente și la exercitarea acestora.

(2) În ceea ce privește profesiile medicale, paramedicale și farmaceutice, 
eliminarea treptată a restricțiilor este subordonată coordonării condițiilor de 
exercitare a acestora în diferitele state membre.

Articolul 62 din TFUE, integrat în capitolul privind dreptul de a presta servicii, din titlul 
privind libera circulație a persoanelor, serviciilor și capitalurilor, al cărui prim paragraf este 
propus de COREPER pentru a fi inclus în temeiul juridic, prevede următoarele:

Articolul 62
(ex-articolul 55 TCE)

Dispozițiile articolelor 51 - 54 se aplică domeniului reglementat de prezentul 
capitol.

III - Jurisprudența privind temeiul juridic

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”2. Prin urmare, 
alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză.

În principiu, alegerea temeiului juridic nu ar trebui să depindă de alegerea făcută pentru acte 
legislative anterioare, însă, conform unei jurisprudențe constante, temeiul juridic pentru o 
măsură trebuie stabilit luând în considerare scopul și conținutul său, și nu temeiul juridic 
folosit pentru alte măsuri ale UE care ar putea prezenta caracteristici similare, în anumite 

2 Cauza C-45/86, Comisia/Consiliul (Preferințele tarifare generalizate), Rec., 1987, p. 1439, punctul 5; Cauza C-
440/05, Comisia v Consiliul, , Rec. 2007, p. I-9097; Cauza C-411/06, Comisia/Parlamentul European și 
Consiliul, Rep., 2009, p. I-7585.
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cazuri. Cu toate acestea, atunci când un act legislativ este conceput doar ca supliment sau 
corecție a unui alt act legislativ, fără a modifica obiectivul inițial al acestuia, legislatorul UE 
are pe deplin dreptul de a baza al doilea act pe temeiul juridic al primului. 3 

Atunci când este vorba de temeiuri juridice multiple, trebuie să se stabilească dacă 
propunerea:
1. urmărește un scop multiplu sau are componente multiple, iar oricare dintre acestea poate fi 

identificată ca fiind principală sau predominantă, în timp ce celelalte sunt doar conexe; 
sau 

2. urmărește simultan mai multe obiective sau are mai multe componente ce sunt legate în 
mod indisolubil, fără ca vreuna să fie accesorie și indirectă în raport cu cealaltă.

În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, în primul caz, actul trebuie să se bazeze pe 
un temei juridic unic, și anume cel impus de scopul principal sau predominant sau de 
componenta principală sau predominantă, iar în al doilea caz, actul trebuie fondat pe diversele 
temeiuri juridice corespunzătoare.4

IV. Scopul și conținutul directivei propuse

Principalul obiectiv al propunerii este de a facilita transmisiile online transfrontaliere ale 
programelor de televiziune și radio, prin extinderea principiului țării de origine la acestea. 
Acest principiu, stabilit în Directiva privind transmisiile prin satelit și cablu, permite 
organismelor de radiodifuziune ale căror servicii sunt disponibile transfrontalier să 
dobândească drepturile necesare pentru teritoriile în cauză doar într-un singur stat membru.

Principalele modificări ale propunerii Comisiei convenite în cursul negocierilor tripartite și 
reflectate în acordul provizoriu se referă la scopul și conținutul propunerii. Modificările reduc 
gama tipurilor de programe de televiziune cărora li se aplică extinderea țării de origine, pentru 
a stabili condiții mai specifice în care pot avea loc retransmisiile și a adăuga dispoziții privind 
așa-numita introducere directă. Introducerea directă este un proces tehnic prin care un 
organism de radiodifuziune își transmite semnalele purtătoare de programe unor organisme 
care nu sunt organisme de radiodifuziune în așa fel încât semnalele purtătoare de programe nu 
sunt accesibile publicului în timpul transmisiei respective.

Propunerea Comisiei are 7 articole și 19 considerente, iar textul convenit provizoriu are 14 
articole și 27 de considerente.

Noul articol -1, cu privire la „Obiect”, este formulat astfel:

„Prezenta directivă stabilește norme care vizează îmbunătățirea accesului 
transfrontalier la mai multe programe de radio și televiziune, facilitând 
obținerea drepturilor pentru furnizarea de servicii online auxiliare difuzării 
de anumite tipuri de programe de televiziune și radio și pentru retransmisia 
programelor de televiziune și radio. Acesta stabilește, de asemenea, norme 

3 A se vedea hotărârea din 21 iunie 2018, Polonia/Parlamentul și Consiliul, C-5/16, 
EU:C:2018:483, p. 49, p. 69 și jurisprudența citată.
4 A se vedea cauza C-411/06 citată mai sus, punctele 46-47.
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pentru transmisia de programe de radio și televiziune prin procesul de 
introducere directă.”

La articolul 1, definiția „retransmisiei” a fost modificată substanțial, pentru a lua în 
considerare limitările și definițiile specifice convenite pentru „mediile gestionate” și 
„introducerea directă”.

Articolul 2 stabilește limitările sferei extinderii țării de origine, precizează o serie de aspecte 
relevante pentru stabilirea cuantumului plăților pentru drepturile incluse în această sferă și 
face trimitere la libertatea contractuală în legătură cu introducerea limitărilor privind 
exploatarea drepturilor respective, inclusiv a celor prevăzute în Directiva InfoSoc5.

Articolul 3 privind retransmisia prevede că titularul (altul decât un organism de 
radiodifuziune) dreptului exclusiv de comunicare publică trebuie să autorizeze actele de 
retransmisie și că titularii de drepturi pot acorda sau refuza retransmisia doar prin intermediul 
unei organizații de gestiune colectivă (OGC). De asemenea, precizează care OGC este 
competentă în diferite condiții și scenarii. Acest lucru este precizat la considerentul 13, fără a 
aduce atingere Directivei privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor6.

Articolul 4 prevede că articolul 3 nu se aplică propriilor transmisii ale organismelor de 
radiodifuziune și că negocierile cu operatorii de retransmisie trebuie efectuate cu bună-
credință.

Articolul 4a permite recurgerea la mediere, conform Directivei privind transmisiile prin satelit 
și cablu, dacă nu se încheie un acord între un organism de gestiune colectivă și un operator de 
retransmisie sau între un operator de radiodifuziune și un operator de retransmisie.

Articolul 4b prevede că statele membre pot aplica normele privind retransmisia din directiva 
propusă și din Directiva privind transmisiile prin satelit și cablu atunci când toate transmisiile 
au loc pe teritoriul lor.

Articolul 4c stabilește normele privind introducerea directă, prin care organismul de 
radiodifuziune și distribuitorul de semnal sunt considerați ca fiind parte a unui singur act de 
comunicare către public, pentru care trebuie să obțină o autorizație din partea titularilor de 
drepturi; articolul prevede că statele membre pot aplica normele privind retransmisia în acest 
tip de situații.

Articolul 4d conține o modificare a definiției „retransmisiei prin cablu” din Directiva privind 
transmisiile prin satelit și cablu, pentru a o adapta la aceste noi norme.

Articolele 6-7a stabilesc dispoziții finale privind revizuirea, transpunerea, dispozițiile 
tranzitorii, intrarea în vigoare și destinatarii.

Prin urmare, textul convenit provizoriu diferă considerabil de propunerea Comisiei, dat fiind 

5 Directiva 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în 
societatea informațională (JO L 167, 22.6.2001, p. 10).
6 Directiva 2014/26/UE privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de 
licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (JO L 
84, 20.3.2014, p. 72).
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faptul că forma instrumentului a fost modificată, din regulament în directivă, domeniul de 
aplicare al actului a fost redus considerabil și au fost incluse dispoziții privind aspectele 
tehnice care nu erau prevăzute în propunerea inițială.

V - Stabilirea temeiului juridic adecvat

În primul rând, trebuie remarcat faptul că Directiva privind transmisiile prin satelit și cablu, 
care a instituit principiul țării de origine, s-a bazat pe cele două temeiuri juridice prezentate în 
textul COREPER. În plus, atât Directiva privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor 
(GCD), cât și Directiva privind serviciile mass-media audiovizuale (SMAV)7 se bazau pe 
aceleași două articole8. Ambele directive sunt foarte relevante pentru directiva în cauză, 
întrucât se referă la procedurile de dobândire a drepturilor care implică OGC și, respectiv, la 
alte aspecte, nelegate de drepturile de autor, ale radiodifuziunii.

Ultimele două directive ale UE, referitoare la dreptul material al drepturilor de autor - 
Directiva privind operele orfane9 și propunerea de Directivă privind drepturile de autor pe 
piața unică digitală10 (care este în curs de negociere) - s-au bazat tot pe aceleași două articole, 
dar împreună cu articolul 114 din TFUE privind armonizarea în cadrul pieței interne.

Serviciul juridic indică următoarele directive din domeniul drepturilor de autor care au fost 
adoptate pe baza unei combinații similare de temeiuri juridice11: 

Directiva 93/83/CEE articolul 57 alineatul (2) și articolul 
66 din TCE

Directiva 96/9/CE articolul 57 alineatul (2), articolul 
66 și articolul 100a din TCE

Directiva 2000/31/CE articolul 47 alineatul (2), articolul 
55 și articolul 95 din TCE

Directiva 2001/29/CE articolul 47 alineatul (2), articolul 
55 și articolul 95 din TCE

Directiva 2006/115/CE articolul 47 alineatul (2), articolul 
55 și articolul 95 din TCE

Directiva 2006/116/CE articolul 47 alineatul (2), articolul 
55 și articolul 95 din TCE

Directiva 2010/13/UE articolul 53 alineatul (1) și articolul 
62 din TFUE

Directiva 2012/28/UE articolul 53 alineatul (1), articolul 
62 și articolul 114 din TFUE

Directiva 2014/26/UE articolul 50 alineatul (1), articolul 

7 Directiva privind coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în 
cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (JO L 95, 15.4.2010, p. 1). O 
versiune actualizată a Directivei SMAV a fost finalizată recent, pe baza acelorași două articole.
8 Deși temeiul juridic al Directivei GCD include și articolul 50 alineatul (1) din TFUE, care prevede că 
legislatorul UE trebuie să acționeze prin intermediul directivelor pentru a realiza libertatea de stabilire în ceea ce 
privește o anumită activitate.
9 Directiva 2012/28/UE privind anumite utilizări permise ale operelor orfane (JO L 299, 27.10.2012, p. 5).
10 COM(2016)0593.
11 A se vedea avizul Serviciului juridic SJ-0011/19, punctul 15.
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53 alineatul (1) și articolul 62 din 
TFUE

Propunerea de Directivă 
privind drepturile de autor

articolul 53 alineatul (1), articolul 
62 și articolul 114 din TFUE

Toate aceste directive au un temei juridic constituit în prezent de articolul 53 alineatul (1) și 
articolul 62 din TFUE, iar unele se bazează și pe temeiul juridic general pentru armonizarea 
pieței interne, care este acum articolul 114 din TFUE.12

Consiliul justifică eliminarea articolul 114 din TFUE din temeiul juridic ca fiind o consecință 
a conversiei instrumentului dintr-un regulament într-o directivă, subliniind totodată că acest 
lucru nu afectează în niciun fel substanța actului sau procedura de urmat pentru adoptarea 
acestuia. Întrucât directiva în discuție se referă exclusiv la servicii (la fel ca și Directiva 
privind transmisiile prin satelit și prin cablu) și din moment ce există un temei juridic specific 
în TFUE pentru măsurile care urmăresc îmbunătățirea funcționării pieței interne în ceea ce 
privește serviciile, efectul formulării introductive de la articolul 114 („Cu excepția cazului în 
care tratatele dispun altfel”) este că singurul temei juridic adecvat pentru propunere este cel 
format din articolul 53 alineatul (1) coroborat cu articolul 62 din TFUE.

Articolul 53 alineatul (1) din TFUE coroborat cu articolul 62din TFUE constituie temeiul 
juridic specific care permite Uniunii să adopte directive pentru a asigura prestarea liberă de 
servicii garantată prin tratate prin intermediul apropierii legislațiilor naționale aplicabile13.

Utilizarea articolului 114 din TFUE ca temei juridic este posibilă atunci când se urmărește 
împiedicarea apariției viitoare a unor obstacole comerciale rezultate din evoluția divergentă a 
legislațiilor naționale. Cu toate acestea, apariția unor asemenea obstacole trebuie să aibă un 
anumit grad de probabilitate, iar actul în cauză trebuie să aibă ca obiect împiedicarea apariției 
acestora. Aceste considerații se aplică în egală măsură interpretării articolului 53 alineatul (1) 
din tratat, citit în coroborare cu articolul 62, care au, de asemenea, ca obiect conferirea către 
legislatorul Uniunii a unei competențe specifice de a adopta măsuri destinate îmbunătățirii 
funcționării pieței interne14.

Cum s-a descris mai sus, scopul și conținutul acordului provizoriu privind directiva în discuție 
este de a îmbunătăți accesul online transfrontalier la programele de radio și televiziune, 
facilitând obținerea drepturilor pentru furnizarea de servicii online auxiliare difuzării și 
retransmisiei acestora, și stabilind totodată și dispoziții privind introducerea directă. Întrucât 
acest lucru se realizează prin modificarea și extinderea aplicării Directivei privind transmisiile 
prin satelit și prin cablu, care se bazează pe versiunile anterioare ale articolului 53 alineatul 
(1) și articolului 62 din TFUE, se poate susține că directiva în cauză poate fi considerată ca un 
complement al unui alt act legislativ, fără a-i afecta obiectivul inițial, iar legislatorul UE, în 
conformitate cu jurisprudența citată mai sus, este pe deplin îndreptățit să întemeieze al doilea 
act pe temeiul juridic al primului. Această poziție este cu atât mai relevantă dacă avem în 
vedere că instrumentul în discuție ia forma unei directive, și nu a unui regulament, cum s-a 

12 Reamintim că, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Amsterdam, la 1 mai 1999, articolele din Tratatul 
CE au fost renumerotate. Articolul 57 alineatul (2), articolul 66 și articolul 100a din TCE au devenit articolul 47 
alineatul (2), articolul 55 și articolul 95 din TCE, care corespund astăzi articolului 53 alineatul (1), articolului 62 
și articolului 114 din TFUE.
13 Hotărârea CJUE din 30 mai 1989, C-242/87, Comisia v Consiliul, EU:C:1989:217, punctul 14.
14 A se vedea hotărârea în cauza C-376/98, Germania v Consiliul, EU:C:2000:544, punctul 87.
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propus inițial.15 

În plus, jurisprudența referitoare la temeiurile juridice duble prevede că, dacă un act finalități 
multiple sau componente multiple, dintre care una poate fi identificată ca principală sau 
predominantă, iar cealaltă este doar incidentală, actul trebuie să fie întemeiat pe un temei 
juridic unic, și anume cel impus de finalitatea sau componenta principală sau predominantă. 
Întrucât scopul și conținutul acordului provizoriu privind directiva în cauză se referă la 
accesul transfrontalier la programe de radio și de televiziune, ar fi necesar să se aplice 
articolul 53 alineatul (1) și articolul 62 din TFUE, întrucât acestea constituie temeiul juridic al 
libertății de a presta servicii, prevăzută la titlul privind libera circulație a persoanelor, a 
serviciilor și a capitalului din TFUE. Prin urmare, o trimitere la temeiul juridic general privind 
armonizarea pe piața internă de la articolul 114 din TFUE nu este necesară, deoarece scopul 
directivei este pur accesoriu în raport cu finalitatea sa predominantă, de a asigura libertatea de 
a presta servicii.

Întrucât există un temei juridic specific pentru măsurile menite să îmbunătățească 
funcționarea pieței interne în ceea ce privește serviciile și întrucât propunerea privind 
notificările nu privește decât serviciile, efectul formulării introductive de la articolul 114 („Cu 
excepția cazului în care tratatele dispun altfel”) este că singurul temei juridic adecvat pentru 
propunere este cel format din articolul 53 alineatul (1) și articolul 62 din TFUE. Deși este 
adevărat că adăugarea articolului 114 din TFUE ar constitui un defect de natură pur formală, 
care nu ar duce deci la anularea actului16, este în egală măsură adevărat că aceasta ar fi inutilă.

VI - Concluzie și recomandare

Ținând seama de analiza de mai sus, articolul 53 alineatul (1) și articolul 62 din TFUE 
reprezintă temeiul juridic adecvat al propunerii.

Prin urmare, la reuniunea sa din 23 ianuarie 2019, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât în 
unanimitate17, cu 21 voturi pentru, să recomande ca temeiul juridic menționat mai sus să fie 
aprobat de Comisia pentru afaceri juridice, în vederea votării textului acordului provizoriu, în 
forma propusă în textul convenit de COREPER la 18 ianuarie 2019.

Cu stimă,

Pavel Svoboda

15 A se vedea avizul Serviciului juridic SJ-0011/19, punctul 21.
16 A se vedea, de exemplu, cauza C-491/01, British American Tobacco, EU:C:2002:741, punctele 103-111.
17 La votul final au fost prezenți: Pavel Svoboda (președinte), Mady Delvaux (vicepreședintă), Jean-Marie 
Cavada (vicepreședinte), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vicepreședintă), Gilles Lebreton (raportor pentru 
aviz), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes Pascual, Pascal 
Durand, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, 
Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Kosma 
Złotowski, Tadeusz Zwiefka.
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(Privește toate versiunile lingvistice.)


