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Domnule Președinte,

La 10 octombrie 2018, coordonatorii Comisiei pentru afaceri juridice au luat notă de faptul că, 
în cadrul negocierilor interinstituționale în curs privind propunerea de directivă privind 
drepturile de autor pe piața unică digitală, s-a propus adăugarea la temeiul juridic propus - 
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articolul 114 din TFUE - a articolului 53 alineatul (1) și articolului 62 din TFUE. Prin urmare, 
Comisia pentru afaceri juridice a hotărât, în conformitate cu articolul 39 alineatul (2) din 
Regulamentul de procedură, să verifice temeiul juridic al propunerii menționate și, în special, 
completările propuse. 

Comisia pentru afaceri juridice a examinat chestiunea de mai sus în cursul reuniunii sale din 
10 decembrie 2018.

I - Context

La 14 septembrie 2016, Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă pentru 
modernizarea normelor UE privind drepturile de autor, inclusiv o directivă privind drepturile 
de autor pe piața unică digitală. Consiliul a primit mandat de negociere la 25 mai 20181.

Temeiul juridic propus inițial de Comisie era articolul 114 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene (TFUE), care constituie temeiul juridic general pentru 
măsurile de armonizare a legislației statelor membre în piața internă. Mandatul susmenționat 
al Consiliului a adăugat două noi temeiuri juridice: articolul 53 alineatul (1) și articolul 62 din 
TFUE, iar Comisia au fost de acord cu această modificare2. 

La 12 septembrie 2018, Parlamentul a votat propunerea de directivă privind drepturile de 
autor pe piața unică digitală și a adoptat mandatul3 de negociere cu 438 de voturi pentru. Pe 
această bază, la 2 octombrie 2018, echipa de negociere a Parlamentului a inițiat negocierile cu 
Consiliul și Comisia, pentru a finaliza textul și a adopta directiva.

Prin urmare, în contextul actualelor negocieri interinstituționale, este important să se 
determine dacă se justifică adăugarea propusă a articolului 53 alineatul (1) și articolului 62 
din TFUE. Articolul 62 face parte din capitolul privind serviciile și prevede că articolele 51-
54 din TFUE se aplică aspectelor reglementate de capitolul privind serviciile. Articolul 53 
alineatul (1) din TFUE constituie temeiul juridic pentru adoptarea directivelor în procedura 
legislativă ordinară. Articolul 53 alineatul (1), combinat cu articolul 62 din TFUE, poate fi 
utilizat ca temei juridic pentru adoptarea directivelor în domeniul serviciilor. 

II – Articolele relevante din tratat

Articolul 114 din TFUE:
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 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.

1 Documentul 9134/18 din 25 mai 2018.
2 În conformitate cu cererea de consiliere juridică transmisă Serviciului Juridic prin 

scrisoarea din 23 octombrie 2018 a președintelui Comisiei pentru afaceri juridice.
3 P8_TA(2018)0337.
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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 ridicat, 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 propună o adaptare a acestei măsuri.

8. În cazul în care un stat membru invocă o problemă deosebită de sănătate publică într-un 
domeniu care a făcut în prealabil obiectul măsurilor de armonizare, acesta informează 
Comisia, care analizează de îndată dacă este necesar să propună Consiliului măsuri 
adecvate.

9. Prin derogare de la procedura prevăzută la articolele 258 și 259, Comisia și orice stat 
membru pot sesiza direct Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cazul în care consideră că 
un alt stat membru exercită abuziv competențele prevăzute de prezentul articol.
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10. Măsurile de armonizare prevăzute anterior includ, atunci când este cazul, o clauză de 
salvgardare care autorizează statele membre să adopte, din unul sau mai multe dintre 
motivele fără caracter economic prevăzute la articolul 36, măsuri provizorii care fac obiectul 
unei proceduri de control a Uniunii.

Articolul 53 alineatul (1) din TFUE:
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.

Articolul 62 din TFUE:
Articolul 62

(ex-articolul 55 TCE)

Dispozițiile articolelor 51-54 se aplică domeniului reglementat de prezentul capitol (ce are ca 
titlu „Serviciileˮ).

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

În cazul în care examinarea unei măsuri arată că aceasta servește un scop dublu sau că are o 
componentă dublă, dintre care una poate fi identificată ca principală sau predominantă, iar 
cealaltă ca incidentală, măsura trebuie să se bazeze pe un temei juridic unic, și anume cel 
impus de scopul sau componenta principală sau predominantă5. Doar excepțional, dacă se 
stabilește că actul urmărește simultan mai multe obiective sau are mai multe componente 
legate indisolubil, fără ca una să fie secundară și indirectă în raport cu celelalte, actul va trebui 
să se bazeze pe diferitele temeiuri juridice corespunzătoare, cu condiția să fie compatibile din 
punct de vedere procedural. 6 

4 Cauza C-45/86, Comisia v. Consiliul (Preferințele tarifare generalizate), Rec., 1987, p. 
1439, punctul 5; Cauza C-440/05, Comisia v. Consiliul, Rec., 2007, I-9097. Cauza C-
411/06, Comisia v. Parlamentul European și Consiliul, Rec., 2009, I-7585.

5 Cauza C-137/12, Comisia v. Consiliul, EU:C:2013:675, punctul 53; Cauza C-411/06, 
Comisia v. Parlamentul și Consiliul, EU:C:2009:518, punctul 46 și jurisprudența citată; 
Cauza C-490/10, Parlamentul v Consiliul, EU:C:2012:525, punctul 45; Cauza C-155/07, 
Parlamentul v Consiliul, EU:C:2008:605, punctul 34;

6 Cauza C-300/89, Comisia v Consiliul, („Dioxidul de titaniu”), EU:C:1991:244, punctele 
17-25;
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IV — Analiza și stabilirea temeiului juridic adecvat, ținând seama de scopul și 
conținutul propunerii, de mandatul Parlamentului și de mandatul Consiliului

Posibila adăugare a articolului 53 alineatul (1) și a articolului 62 din TFUE și a articolul 114 
din TFUE este formulată direct în mandatul Consiliului.

În primul rând, trebuie remarcat faptul că articolul 17 vizează modificarea Directivelor 
96/9/CE și 2001/29/CE, ambele bazate pe o combinație similară a celor trei temeiuri juridice 
în cauză. Bazarea actului de modificare pe temeiuri juridice echivalente cu cele ale actelor 
modificate pare a fi adecvat din punct de vedere formal.

Având în vedere aspectele de fond și scopul și conținutul textului, fie că e vorba de 
propunerea Comisiei, de mandatul Consiliului sau de cel al Parlamentului European, este clar 
că se urmărește reglementarea drepturilor de autor și a aspectelor conexe, însă într-un context 
specific, cel al pieței unice digitale, și în special al serviciilor furnizate online. De asemenea, 
domeniul de aplicare al instrumentului ar fi extins la norme care „vizează asigurarea unei 
piețe performante pentru exploatarea operelor și a altor obiecte protejate”7, realizată în 
cadrul unor „activități cu caracter comercial”8 care sunt „furnizate în schimbul unei 
remunerații”9, printre altele de către furnizorii de servicii de partajare a conținuturilor online.

Obiectivul propunerii, conform articolului 1 alineatul (1), este „armonizarea în continuare a 
legislației Uniunii aplicabile drepturilor de autor și drepturilor conexe în cadrul pieței 
interne, ținând seama în special de utilizările digitale și transfrontaliere ale conținuturilor 
protejate. Prezenta directivă stabilește, de asemenea, norme pentru excepții și limitări și 
pentru facilitarea licențelor, precum și norme care vizează asigurarea unei piețe 
performante pentru exploatarea operelor și a altor obiecte protejate.” [sublinierea noastră]

Exploatarea operelor și a altor obiecte protejate, în special, este considerată un „serviciu” în 
sensul articolul 57 litera (b) din TFUE, și anume o activitate comercială prestată în mod 
obișnuit în schimbul unei remunerații.

Aceasta este cu precădere sfera articolului 13 din propunerea Comisiei, care, conform 
expunerii de motive, „creează obligația ca furnizorii de servicii ale societății informaționale 
care stochează cantități mari de opere și alte obiecte protejate încărcate de utilizatorii lor și 
care permit accesul la acestea să ia măsuri corespunzătoare și proporționale pentru a 
asigura funcționarea contractelor încheiate cu titularii de drepturi și pentru a preveni 
disponibilitatea, în cadrul serviciilor lor, a anumitor conținuturi identificate de către titularii 
de drepturi în cooperare cu furnizorii de servicii”.

Unul dintre punctele principale ale textelor Consiliului și ale Parlamentului este, din nou, 
articolul 13 privind utilizarea conținutului protejat de către furnizorii de servicii de partajare a 
conținuturilor online, în încercarea de a remedia așa-numitul „decalaj de valoare”, găsind 
echilibrul corect între remunerația primită de autori și artiștii interpreți sau executanți și 
profiturile realizate de platformele de internet atunci când își pun la dispoziție operele. La 
articolul 2 alineatul (5) din mandatul Consiliului, platformele de internet sunt definite ca 

7 Articolul 1.
8 Articolul 57 litera (b) din TFUE.
9 Teza introductivă a articolului 57 din TFUE.
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„furnizorii de servicii de partajare de conținuturi online” ai „unui serviciu al societății 
informaționale al cărui scop principal, sau unul dintre scopurile principale, este de a stoca și a 
oferi publicului acces la un volum mare de opere sau alte obiecte protejate încărcate de 
utilizatorii săi, pe care le organizează și promovează în scopuri lucrative.” În conformitate cu 
articolul 13 din textul Consiliului, acești furnizori vor face obiectul unor norme care 
reglementează condițiile de furnizare a serviciilor, influențându-le astfel modelul de afaceri.

În mandatul Parlamentului, furnizorul, definit și ca „furnizor al unui serviciu de partajare de 
conținuturi online”10 este „un furnizor al unui serviciu al societății informaționale, unul dintre 
scopurile principale ale acestuia fiind cel de a stoca și a oferi publicului acces la o cantitate 
semnificativă de opere protejate prin drepturi de autor sau la alte obiecte protejate încărcate 
de către utilizatorii săi, operațiuni pe care serviciul respectiv le optimizează și promovează în 
scop lucrativ”. În temeiul articolul 13 alineatul (1) din textul Parlamentului, platformele vor 
avea obligația de a încheia contracte de licență cu titularii de drepturi.

Obligația suplimentară a prestatorilor de servicii de partajare de conținuturi online și a 
titularilor de drepturi de a coopera cu bună credință pentru ca serviciile lor să nu includă opere 
sau alte obiecte protejate neautorizate este prevăzută de mandatul Parlamentului în cazul în 
care titularul de drepturi refuză să încheie un acord de licență11. În cazul în care această 
cooperare conduce la eliminarea nejustificată a conținutului, furnizorii de servicii de partajare 
a conținuturilor online trebuie să creeze mecanisme de reclamație și căi de atac pentru 
utilizatori12. 

În mod evident, articolul 13 este una dintre cele mai importante dispoziții ale textului 
Parlamentului și, în general, al propunerii. Măsurile prevăzute de mandatul Parlamentului 
includ adăugări semnificative la modelele de operare ale furnizorilor de servicii de partajare a 
conținuturilor online.

În textul Consiliului, furnizorii de servicii vor avea obligația de a lua măsuri eficace și 
proporționale pentru a împiedica punerea la dispoziție a anumitor opere sau obiecte protejate 
în cadrul serviciilor lor13. În plus, ar fi obligați să elimine sau să dezactiveze accesul la aceste 
opere și să împiedice disponibilitatea lor în viitor. Astfel de măsuri trebuie să ia în considerare 
natura și dimensiunea serviciilor, în special dacă sunt furnizate de o microîntreprindere sau o 
întreprindere mică14. În plus, textul Consiliului prevede obligația ca prestatorii de servicii de 
partajare de conținuturi online și titularii de drepturi să coopereze între ei. Furnizorii de 
servicii de partajare a conținuturilor online trebuie să creeze mecanisme de reclamație și căi 
de atac pentru utilizatorii serviciilor lor. Trebuie stabilit, de asemenea, un dialog cu părțile 
interesate15.

Aceste norme și mecanisme create de articolul 13 constituie unul dintre principalele aspecte 
normative ale textului. Acestea nu par să aibă un caracter secundar sau auxiliar în raport cu 
propunerea în ansamblu.

10 Articolul 2 - alineatul 4b (nou).
11 Articolul 13 - alineatul 2a (nou).
12 Articolul 13 - alineatul 2b (nou).
13 Articolul 13 alineatele (1) și (4).
14 Articolul 13 alineatul (5).
15 Articolul 13 alineatele (6)-(8).
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În plus, articolul 10 privind mecanismul de negociere urmărește să creeze modalități de 
discuții, pentru a facilita negocierile privind exploatarea online a operelor audiovizuale între 
părțile care se confruntă cu dificultăți legate de acordarea de licențe pentru drepturi atunci 
când încearcă să încheie un acord pentru punerea la dispoziție a operelor audiovizuale prin 
servicii de video la cerere. Această dispoziție se referă în mod clar la cadrul în care serviciile 
sunt furnizate pe piața internă. În plus, textul Parlamentului prevede un dialog mai extins între 
organizațiile reprezentative ale autorilor, producători, platformele de video la cerere și alți 
actori majori, pentru a încuraja disponibilitatea operelor audiovizuale prin serviciile de video 
la cerere.

Articolul 11 privind protecția publicațiilor de presă în privința utilizărilor online acordă 
editorilor drepturi de autor asupra „utilizării digitale a publicațiilor lor de presă de către 
furnizorii de servicii ai societății informaționale”16. Această dispoziție reglementează 
utilizarea online a publicațiilor de presă de către furnizorii de servicii ai societății 
informaționale. Ca și articolul 13, face parte din titlul IV privind „măsuri pentru a asigura o 
piață funcțională pentru drepturile de autor” și este parțial legat de condițiile de prestare a 
serviciilor pe piața internă.

Toate dispozițiile menționate mai sus par să constituie unul dintre centrele de gravitație ale 
propunerii Comisiei și ale ambelor texte ale PE și ale Consiliului, celălalt fiind o mai bună 
armonizare a dreptului Uniunii privind drepturile de autor și drepturile conexe.

V – Concluzii și recomandări

Dispozițiile menționate anterior din textele Parlamentului și Consiliului au, fără îndoială, un 
rol major în propunere și vizează reglementarea condițiilor de furnizare a serviciilor pe piața 
internă. Acest obiectiv nu este accesoriu în raport cu armonizarea legislației Uniunii aplicabile 
drepturilor de autor și drepturilor conexe. Dimpotrivă, cele două obiective sunt legate între ele 
și se află într-o relație directă.

Articolul 53 din TFUE, propus ca temei juridic, face parte din capitolul „Dreptul de stabilire” 
din TFUE și prevede adoptarea de directive pentru coordonarea dispozițiilor legilor, 
reglementărilor sau măsurilor administrative ale statelor membre. În plus, articolul 62 din 
TFUE, încadrat la capitolul „Servicii”, prevede că articolul 53 se aplică chestiunilor 
reglementate de respectivul capitol. Trebuie remarcat faptul că aceste două articole au oferit 
temeiul juridic pentru mai multe directive în domeniul proprietății intelectuale: Directiva 
96/9/CE,17 Directiva 2000/31/EC,18 Directiva 2001/29/CE,19 Directiva 2006/115/CE,20 
Directiva 2006/116/CE,21 Directiva 2010/13/UE,22 Directiva 2012/28/UE,23 Directiva 

16 Articolul 11 - alineatul 1.
17 Directiva privind protecția juridică a bazelor de date (JO L 77, 27.3.1996, p. 20).
18 Directiva privind anumite aspecte juridice ale serviciilor societății informaționale, în 

special ale comerțului electronic, pe piața internă (JO L 178, 17.7.2000, p. 1).
19 Directiva privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor 

conexe în societatea informațională, JO L 167, 22.6.2001, p. 10).
20 Directiva privind dreptul de închiriere și de împrumut și anumite drepturi conexe 

dreptului de autor în domeniul proprietății intelectuale, JO L 376, 27.12.2006, p. 28).
21 Directiva privind durata de protecție a dreptului de autor și a anumitor drepturi conexe 
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2014/26/UE.24

Această analiză a temeiului juridic se bazează pe mandatele Parlamentului și Consiliului. O 
analiză suplimentară a temeiului juridic ar putea fi necesară în cazul în care rezultatul 
negocierilor interinstituționale ar modifica substanțial propunerea, în special obiectivul de a 
reglementa condițiile de furnizare a serviciilor pe piața internă. 

La reuniunea sa din 10 decembrie 2018, Comisia pentru afaceri juridice a decis, în 
unanimitate25, că adăugarea articolului 53 alineatul (1) și a articolului 62 din TFUE la 
articolul 114 din TFUE ca temei juridic al propunerii de directivă privind drepturile de autor 
pe piața unică digitală concordă cu scopul propunerii și cu jurisprudența relevantă. 

Cu stimă,

Pavel Svoboda

(Privește toate versiunile lingvistice.)

(JO L 372, 27.12.2006, p. 12).
22 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).

23 Directiva privind anumite utilizări permise ale operelor orfane  (JO L 299, 27.10.2012, 
p. 5).

24 Directiva privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și 
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