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Domnule Președinte,



PE606.138v02-00 2/4 RR\1146857RO.docx

RO

Prin scrisoarea dumneavoastră din 29 ianuarie 2019 ați solicitat Comisiei pentru afaceri 
juridice, în conformitate cu articolul 39 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, să 
examineze valabilitatea temeiului juridic al propunerii menționate mai sus a Comisiei.

Comisia pentru afaceri juridice a examinat chestiunea menționată mai sus în cursul reuniunii 
sale din 18 februarie 2019.

I - Context

Propunerea de regulament în cauză urmărește să garanteze că toate statele membre instituie 
instrumente adecvate pentru prevenirea, pregătirea și gestionarea situațiilor de criză de 
energie electrică ce au adesea un efect transfrontalier, dat fiind că sistemele de energie 
electrică sunt integrate, precum și să îmbunătățească funcționarea pieței interne a energiei 
electrice.
 
Pentru a îndeplini acest obiectiv, abordarea propusă este ca statele membre să coopereze între 
ele pentru a preveni și a gestiona situațiile de criză, în special prin propunerea unor metode 
comune de evaluare a riscurilor, prin sporirea compatibilității și a transparenței în faza de 
pregătire și în timpul unei crize de energie electrică și prin asigurarea faptului că, chiar în 
timpul crizei, energia electrică este livrată acolo unde este cea mai mare nevoie de ea. 

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. 

Președintele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, responsabil cu propunerea de 
regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind pregătirea pentru riscuri în 
sectorul energiei electrice și de abrogare a Directivei 2005/89/CE (2016/0377 (COD)), a 
solicitat, prin urmare, Comisiei pentru afaceri juridice, în conformitate cu articolul 39 
alineatul (2) din Regulamentul de procedură, să verifice temeiurile juridice ale propunerii și, 
mai exact, caracterul adecvat al adăugării propuse.

II - Articolele relevante din tratat

Următorul articol din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene din Titlul XXI intitulat 
„Energia” este prezentat ca temei juridic al propunerii Comisiei (sublinierea noastră): 
 

Articolul 194 din TFUE
 
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. 



RR\1146857RO.docx 3/4 PE606.138v02-00

RO

 
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 CJUE cu privire la alegerea temeiului 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”1. Prin urmare, 
alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză. 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 - Analiza și stabilirea temeiului juridic adecvat, ținând seama de scopul și conținutul 
propunerii, de mandatul Parlamentului și de mandatul Consiliului

Propunerea de regulament urmărește să stabilească norme comune de prevenire a crizelor, 
pentru a garanta securitatea aprovizionării, oferind instrumente pentru a asigura cooperarea 
transfrontalieră, solicitând statelor membre să coopereze la nivel regional, în spiritul 
solidarității. 
De asemenea, propunerea stabilește măsuri de prevenire, pregătire și gestionare a crizelor de 
energie electrică, pentru a asigura livrarea energiei electrice acolo unde este cea mai mare 
nevoie de ea. Propunerea prevede inclusiv un cadru pentru o monitorizare eficace a securității 
aprovizionării în Europa, prin intermediul Grupului de coordonare în domeniul energiei 
electrice. Această cooperare ar trebui să aibă ca rezultat o mai bună pregătire pentru riscuri, cu 
costuri mai reduse. De asemenea, aceasta ar trebui să consolideze piața internă a energiei 
electrice prin creșterea încrederii între statele membre și excluderea intervențiilor 
necorespunzătoare ale statelor în situațiile de criză, evitând în special reducerea nejustificată a 
fluxurilor transfrontaliere. 

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 surse de energie 

1 Cauza C-45/86, Comisia/Consiliul (Preferințele tarifare generalizate), Rec., 1987, p. 014393, 
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-07585.
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noi și regenerabile sau să promoveze interconectarea rețelelor energetice. 

Principalul obiectiv al propunerii pare să se încadreze pe deplin în obiectivele politicii Uniunii 
în domeniul energiei prevăzute la articolul 194 alineatul (1) din TFUE.

Modificarea convenită a temeiului juridic nu modifică substanțial temeiul ales de Comisie 
pentru propunerea sa, dar face ca alegerea temeiului juridic să fie mai precisă, precizând 
alineatul relevant de la articolul 194 din TFUE pe care colegiuitorii încearcă să se bazeze.

De fapt, 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. 

V - Concluzii și recomandări

Având în vedere cele de mai sus, ar trebui să se concluzioneze că, pentru a indica temeiul 
juridic într-un mod care să permită stabilirea procedurii aplicabile adoptării propunerii, ar 
trebui să se recurgă la articolul 194 alineatul (2) ca temei juridic al propunerii.

Această analiză a temeiului juridic se bazează pe acordul provizoriu la care s-a ajuns în cadrul 
negocierilor interinstituționale privind propunerea și care a fost aprobat de Comisia pentru 
industrie, cercetare și energie la 23 ianuarie 2019.

La reuniunea sa din 18 februarie 2019, Comisia pentru afaceri juridice a decis, așadar, în 
unanimitate2, cu 17 voturi pentru, că este adecvat să se includă o trimitere specifică la 
articolul 194 alineatul (2) din TFUE în temeiul juridic și că articolul 194 alineatul (2) din 
TFUE ar trebui să fie confirmat ca temei juridic al propunerii. 

Cu stimă,

Pavel Svoboda

(Privește toate versiunile lingvistice.)

2 La votul final au fost prezenți: Pavel Svoboda (președinte), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux 
(vicepreședinte), Gilles Lebreton (raportor pentru aviz), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, 
Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, 
Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


