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Prin scrisoarea dumneavoastră din 8 decembrie 2017, 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 15 ianuarie 

2018. 

Temeiul juridic propus de Comisie este articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Amendamentul adoptat în timpul votării de ITRE 

urmărește înlocuirea avizului juridic de mai sus cu articolul 194 din TFUE în coroborare cu 

articolul 191 alineatul (1) din TFUE. 

I - Context 

 

Propunerea stabilește principiile pe baza cărora statele membre se pot asigura în mod colectiv 

și continuu că ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final de energie al UE 

atinge cel puțin 27 % până în 2030, într-un mod rentabil, la nivelul celor trei sectoare - al 

energiei electrice (E-SRE), al încălzirii și răcirii (Î&R-SRE) și al transporturilor (T-SRE). 

 

Conform cadrului privind clima și energia pentru 2030 aprobate de către Consiliul European 

din octombrie 20141, obiectivul de 27 % este obligatoriu la nivelul UE și va fi îndeplinit prin 

contribuțiile individuale ale statelor membre, ghidate de necesitatea de a atinge în mod 

colectiv obiectivul UE. În plus, noul cadru permite ca obiectivul să fie atins în mod colectiv 

fără a împiedica statele membre să își stabilească propriile obiective naționale, inclusiv unele 

mai ambițioase. Statele membre pot acorda sprijin energiei din surse regenerabile, sub rezerva 

normelor privind ajutoarele de stat. 
 

Consiliul European a încurajat Comisia, în mai multe rânduri, să reexamineze și să dezvolte 

legislația referitoare la (printre altele) sursele regenerabile de energie, în vederea susținerii 

obiectivului convenit pentru 20302. De asemenea, Parlamentul European a solicitat Comisiei să 

prezinte legislația din domeniul energiei din surse regenerabile și să sporească și mai mult nivelul 

de ambiție, până la cel puțin 30 %3.  

 

Previziunile referitoare la sistemul energetic al UE indică faptul că, în cazul în care nu se mai 

adoptă alte politici noi, actualele politici ale statelor membre și ale UE ar duce la un procent de 

doar, aproximativ, 24,3 % în ceea ce privește consumul de energie din surse regenerabile în 2030. 

Acest nivel s-ar situa cu mult sub obiectivul obligatoriu convenit de Consiliul European de cel 

puțin 27 % la nivelul UE privind energia din surse regenerabile și ar împiedica Uniunea să își 

îndeplinească în mod colectiv angajamentele asumate în cadrul Acordului de la Paris din 2015. 

Menținerea în continuare a politicilor neschimbate ar risca de asemenea, în mod serios, să 

submineze realizarea ambiției politice a Uniunii în privința rolului de lider în domeniul energiei 

din surse regenerabile. În plus, ar anula beneficiile securității pe care o oferă creșterea ofertei de 

energie din surse indigene și ar reduce participarea consumatorilor la sistemul energetic. 

 

 

                                                 
1 A se vedea „Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020-2030” (COM/2014/015 final). 
2 Concluziile Consiliului European din 19-20 martie 2015, din 17-18 decembrie 2015, din 17-18 martie 2016. 
3 A se vedea și rezoluțiile PE referitoare la „un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020-

2030” și „progresele înregistrate în domeniul energiei din surse regenerabile”. 
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II – Articolele pertinente din tratat 

 

Următorul articol din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, de la titlul XXI privind 

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

este prezentat drept temei juridic al propunerii Comisiei (sublinierea ne aparține):  

 

 

Articolul 194 

 

1. În contextul instituirii și al funcționării pieței interne și din perspectiva necesității de a 

conserva și îmbunătăți mediul, politica Uniunii în domeniul energiei urmărește, în 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 - Temeiul juridic propus 

 

Amendamentul ITRE supus examinării propune schimbarea temeiului juridic al propunerii, 

prin eliminarea trimiterii la articolul 194 alineatul (2) din TFUE, făcând astfel trimitere 

la articolul 194 din TFUE în integralitatea acestuia și adăugând o trimitere la 

articolul 191 alineatul (1) din titlul XX privind mediul din TFUE. Această dispoziție 

prevede următoarele: 

 

Articolul 191 

(ex-articolul 174 TCE) 

 

1. Politica Uniunii în domeniul mediului contribuie la următoarele obiective: 
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- conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului; 

 

- ocrotirea sănătății persoanelor; 

 

utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale; 

 

- promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de 

mediu la scară regională sau mondială și în special lupta împotriva schimbărilor climatice. 

 

2. [...] 

 

3. [...] 

 

4. [...] 

 

 

De asemenea, articolul 192 din TFUE este relevant pentru prezenta analiză și este formulat 

după cum urmează (sublinierea ne aparține): 

 

 

Articolul 192 

(ex-articolul 175 TCE) 

 

1. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 

ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, 

decid cu privire la acțiunile pe care Uniunea urmează să le întreprindă în vederea realizării 

obiectivelor menționate la articolul 191. 

 

2. Prin derogare de la procedura de decizie prevăzută la alineatul (1) și fără a aduce 

atingere articolului 114, Consiliul, hotărând în unanimitate în conformitate cu o procedură 

legislativă specială, după consultarea Parlamentului European, a Comitetului Economic și 

Social și a Comitetului Regiunilor, adoptă: 

 

(a) dispoziții în special de natură fiscală; 

 

(b) măsuri privind: 

 

- amenajarea teritoriului; 

 

- administrarea cantitativă a resurselor de apă sau care au legătură directă sau indirectă cu 

disponibilitatea resurselor menționate; 

 

- exploatarea solurilor, cu excepția managementului deșeurilor; 

 

(c) măsurile care aduc atingere în mod semnificativ opțiunii unui stat membru între diferite 

surse de energie și structura generală a alimentării sale cu energie. 

 

Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, după consultarea Parlamentului 
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European, a Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, poate face ca 

procedura legislativă ordinară să fie aplicabilă domeniilor menționate la primul paragraf. 

 

3. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 

ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, 

adoptă programe de acțiune cu caracter general prin care se stabilesc obiectivele prioritare 

ce trebuie realizate. 

 

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestor programe se adoptă în conformitate 

cu condițiile prevăzute la alineatul (1) sau (2), după caz. 

 

4. [...] 

 

5. [...] 

 

 

IV - Jurisprudență 

 

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. 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 corect2.  

 

Dacă examinarea unui act al Uniunii indică faptul că acesta servește unui scop dublu sau că 

are o componentă dublă și că unul dintre scopuri sau una dintre componente poate fi 

identificat(ă) ca principal(ă) sau predominant(ă), în timp ce celălalt (cealaltă) este doar 

indirect(ă), actul trebuie să fie întemeiat pe un temei juridic unic, mai exact cel necesar în 

vederea scopului sau componentei principal(e) sau predominant(e)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 cealaltă, actul în cauză va 

trebui să fie întemeiat pe diferitele temeiuri juridice corespunzătoare4, dacă procedurile 

prevăzute de temeiurile juridice respective nu sunt incompatibile cu dreptul Parlamentului 

European și nu îl subminează5. 

 

V - Obiectivul și conținutul propunerii 

 

                                                 
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 Cauza C-269/97, Comisia/Consiliul, Rep., 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; 
4 Cauza C-211/01, Comisia/Consiliul, Rep., 2003, p. I-08913, punctul 40; Cauza C-178/03 Comisia v 

Parlamentul European și Consiliul [2006] ECR I-107, punctele 43-56.  
5 Cauza C-300/89, Comisia/Consiliul, (Dioxidul de titaniu), Rec., 1991, p. I-2867, punctele 17-25; Cauza C-

268/94, Portugalia/Consiliu [1996] ECR I-6177. 
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Considerentul 1 al propunerii clarifică motivul reformării Directivei 2009/28/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării 

energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 

2001/77/CE și 2003/30/CE, și anume asigurarea clarității.  

 

Considerentele 2 și 3 reiterează faptul că promovarea formelor regenerabile de energie este 

unul dintre obiectivele politicii Uniunii în domeniul energiei necesare pentru a reduce emisiile 

de gaze cu efect de seră, în conformitate cu Acordul de la Paris din 2015 și pentru a promova 

securitatea aprovizionării cu energie și inovarea tehnologică, contribuind, de asemenea, la 

reducerea dependenței Uniunii de importurile de gaz și petrol.  

 

În consecință, articolul 3 stabilește obiectivul pentru 2030 privind ponderea energiei din surse 

regenerabile consumate în Uniune, adică cel puțin 27 %, precum și modalitățile prin care 

statele membre contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în mod rentabil și 

flexibil prin stabilirea unui cadru financiar care să faciliteze investițiile în proiecte de energie 

din surse regenerabile și prin utilizarea instrumentelor financiare și a schimburilor de bune 

practici între autoritățile sau organismele competente naționale sau regionale.  
 

Articolul 4 se concentrează pe schemele de sprijin pentru energia electrică produsă din surse 

regenerabile și stabilește garanții pentru punerea lor în aplicare de către statele membre menite să 

asigure funcționarea fără denaturări a piețelor energiei electrice, în conformitate cu normele 

privind ajutoarele de stat și în mod transparent, promovarea clarității pentru investitori și 

consumatori și o monitorizare efectivă. 

 

Articolul 7 reglementează calcularea ponderii energiei din surse regenerabile, incluzând o scădere 

a ponderii maxime a biocombustibililor și biolichidelor produse din culturi alimentare sau furajere 

începând din 2012. 

 

Articolul 16 stabilește un proces de acordare a autorizațiilor pentru proiectele de energie din surse 

regenerabile cu o autoritate desemnată unică și un termen-limită maxim pentru finalizarea 

procesului de acordare a autorizațiilor, în timp ce articolul 19 modifică sistemul garanțiilor de 

origine, printre altele, extinzându-l la gazul din surse regenerabile, făcându-l obligatoriu pentru 

încălzire și răcire la cererea unui producător, și îmbunătățind procedurile administrative prin 

aplicarea standardului CEN.  

 

Articolele 21-24 abilitează (i) consumatorii de energie să consume din propria producție de 

electricitate fără restricții nejustificate, (ii) comunitățile de energie să participe la piață și (iii) 

consumatorii de energie să înceteze să mai achiziționeze căldură/răcire de la un sistem de 

încălzire/răcire centralizată, la nivel de clădire, în cazul în care consumatorii pot obține o 

performanță energetică mult mai bună prin intermediul unor măsuri luate la nivel de clădire.  

 

Articolul 25 stabilește pentru producătorii de combustibili o obligație la nivelul UE de a furniza o 

anumită pondere de combustibili cu emisii reduse de dioxid de carbon și din surse regenerabile 

pentru a stimula decarbonizarea și diversificarea energetică și pentru a asigura o contribuție 

rentabilă a sectorului la realizarea globală a obiectivului. În cele din urmă, articolul 26 

consolidează criteriile de durabilitate existente ale UE pentru bioenergie, inclusiv prin extinderea 

domeniului lor de aplicare pentru a include biomasa și biogazul utilizate pentru încălzire și răcire 

și pentru producerea de energie electrică, în timp ce articolul 27 clarifică sistemul de echilibrare a 

masei și îl adaptează pentru a include, pentru biogaz, co-digestia și introducerea de biometan în 

rețeaua de gaz natural.  
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VI - Analizarea și stabilirea temeiului juridic adecvat 

 

Reiese în mod clar din cele de mai sus că propunerea vizează abordarea incertitudinii în 

domeniul investițiilor, într-un mod care ține seama de obiectivele de decarbonizare pe termen 

mediu și lung, asigurarea introducerii și a integrării pe piață rentabile a energiei electrice din 

surse regenerabile, precum și a atingerii în mod colectiv a obiectivului la nivelul UE privind 

energia din surse regenerabile în 2030, dezvoltarea potențialului de decarbonizare al 

biocombustibililor avansați și a potențialului energiei din surse regenerabile în sectorul încălzirii 

și răcirii. 

 

Sursele regenerabile de energie (SRE) contribuie la atenuarea schimbărilor climatice prin 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, la realizarea dezvoltării durabile, la protecția 

mediului și la îmbunătățirea sănătății cetățenilor. Mai mult, energia din surse regenerabile se 

dovedește a fi un factor determinant pentru creșterea economică incluzivă, pentru crearea de 

locuri de muncă și pentru consolidarea securității energetice în întreaga Europă. În 

conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, dezvoltarea energiei regenerabile este unul 

dintre obiectivele care trebuie să ghideze politica energetică a UE1.  

 

De la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, articolul 194 din TFUE este un temei 

juridic specific pentru măsurile în materie de politică energetică care urmăresc să garanteze 

funcționarea pieței energetice, să asigure securitatea aprovizionării energetice în UE, să 

promoveze eficiența energetică și economia de energie, precum și să dezvolte noi surse de 

energie regenerabile sau să promoveze interconectarea rețelelor energetice. 

 

Amendamentul 1 al ITRE propune schimbarea temeiului juridic al propunerii, prin eliminarea 

trimiterii la articolul 194 alineatul (2) din TFUE, făcând astfel trimitere la articolul 194 din 

TFUE în integralitatea acestuia și adăugând o trimitere la articolul 191 alineatul (1) din 

TFUE. Acesta are următorul conținut: 

 

Amendamentul 1 

Propunere de directivă 

Referirea 1 

Textul propus de Comisie  Amendamentul 

având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolul 194 alineatul (2), 

 

având în vedere Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, în special 

articolul 194 și articolul 191 alineatul (1), 

 

În primul rând, în ceea ce privește utilizarea articolului 194 din TFUE, în integralitatea sa, ca 

temei juridic, ar trebui menționat faptul că articolul 194 din TFUE conține, de fapt, la 

alineatele (2) și, respectiv, (3) două temeiuri juridice diferite pentru măsuri cu caracter diferit. 

În vreme ce alineatul (3) se referă la măsuri care sunt în principal de natură fiscală, alineatul 

                                                 
1 Cauzele conexate C-215/16, C-216/16, C-220/16 și C-221/16 Elecdey Carcelen SA și alții/Comunidad 

Autónoma de Castilla La Mancha, ECLI:EU:C:2017:705, punctul 38. 



 

PE597.755v02-00 8/9 RR\1141446RO.docx 

RO 

(2) se referă la adoptarea de măsuri necesare pentru realizarea obiectivelor prevăzute la 

alineatul (1). Deoarece propunerea se încadrează în mod clar în această din urmă categorie de 

măsuri, este necesară o referire specifică la alineatul (2) al articolului 194 din TFUE ca temei 

juridic.  

 

În plus, 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).  

 

Principalul obiectiv al propunerii pare să se încadreze pe deplin în obiectivele politicii Uniunii 

în domeniul energiei prevăzute la articolul 194 alineatul (1). Prin urmare, în scopul de a 

indica temeiul juridic într-un mod care să permită atât stabilirea procedurii aplicabile pentru 

adoptarea propunerii, cât și stabilirea majorității necesare în Consiliu, este adecvat să se 

recurgă la articolul 194 alineatul (2) ca temei juridic al propunerii, în loc de articolul 194 din 

TFUE în integralitatea sa. 

 

În ceea ce privește referirea la articolul 191 alineatul (1) din TFUE, a cărei adăugare la 

temeiul juridic al propunerii este sugerată, ar trebui subliniat că acesta nu este un articol 

operațional. Acesta stabilește obiectivele politicii UE în domeniul mediului, precum și alte 

principii de care Uniunea trebuie să țină seama în definirea politicii sale în domeniul mediului 

și în cooperarea cu țările terțe în domeniul mediului. Această dispoziție nu împuternicește 

instituțiile UE să adopte măsuri legislative în domeniul mediului și, prin urmare, nu poate 

servi drept temei juridic.  

 

Dacă ideea amendamentului era adăugarea unui temei juridic privind mediul, atunci articolul 

192 alineatul (1) din TFUE este temeiul juridic corect, deoarece prevede procedura legislativă 

ordinară pentru realizarea obiectivelor menționate la articolul 191. Chiar și în acest caz, ar 

trebui să fie justificată adăugarea unui nou temei juridic privind mediu. Mai precis, ar trebui 

demonstrat că propunerea are mai multe obiective sau componente simultane, care sunt legate 

în mod indisolubil, fără ca una dintre ele sa fie secundară și indirectă în raport cu cealaltă 

(celelalte)1. Având în vedere că articolul 194 stabilește legături explicite între conservarea și 

îmbunătățirea mediului și dezvoltarea obiectivelor politicii energetice a Uniunii și ținând 

seama de scopul și conținutul propunerii, se pare că scopul și componenta principale și 

predominante ale propunerii sunt promovarea obiectivelor în materie de energie. În ceea ce 

privește modul de abordare a aspectelor privind mediul, acestea sunt în mod clar secundare în 

raport cu scopul principal al promovării energiei din surse regenerabile în sensul articolului 

194 alineatul (1) litera (c) din TFUE.  

 

VII - Concluzie și recomandare 

 

În lumina analizei de mai sus, modificarea temeiului juridic al propunerii avute în vedere de 

către amendamentul ITRE în cauză pare să introducă, în măsura în care privește trimiterea la 

articolul 191 TFUE, o trimitere inadecvată la un articol neoperațional din tratate care nu 

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

Parlamentul European și Consiliul [2006] ECR I-107, punctele 43-56.  
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constituie un obiectiv simultan pe baza conținutului și scopului propunerii. În ceea ce privește 

utilizarea articolul 194 din TFUE în integralitatea acestuia, eliminarea referirii la alineatul (2) 

nu ar trebui acceptată, deoarece elimină trimiterea la tipul specific de procedura legislativă 

care trebuie urmată pentru adoptarea propunerii respective.  

 

În cursul reuniunii sale din 15 ianuarie 2018, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât, cu 

19 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri1, să vă recomande revenirea la temeiul juridic inițial 

care figurează în propunerea Comisiei, și anume articolul 194 alineatul (2) din TFUE, acesta 

fiind singurul temei juridic adecvat, având în vedere scopul și conținutul propunerii în cauză.  

 

Cu deosebită considerație, 

Pavel Svoboda 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 

                                                 
1 La votul final au fost prezenți: Pavel Svoboda (președinte), Jean-Marie Cavada (vicepreședinte), Mady 

Delvaux (vicepreședintă), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, 

Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, Jens Rohde, Virginie Rozière, József Szájer, Axel 

Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka; Antanas Guoga, conform articolului 200 

alineatul (2) din Regulamentul de procedură. 


