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Subiect: Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament privind 

transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul 

lanțului alimentar (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Doamnă Președintă, 

Prin scrisoarea dumneavoastră din 19 noiembrie 2018 ați sesizat Comisia pentru afaceri 

juridice, în conformitate cu articolul 39 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cu 

privire la examinarea validității și pertinenței temeiului juridic al propunerii menționate mai 

sus a Comisiei. 

Comisia pentru afaceri juridice a examinat chestiunea menționată mai sus în cursul reuniunii 

sale din 6 decembrie 2018. 

I - Context 

 

Propunerea vizează modificarea Regulamentului privind legislația alimentară generală1 

(„Regulamentul LAG”), precum și a opt acte legislative conexe2 referitoare la evaluarea 

riscurilor în cadrul lanțului alimentar 

 

Propunerea Comisiei era întemeiată pe articolul 43 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), referitor la agricultură, pe articolul 114 din TFUE referitor la armonizarea 

pe piața internă și pe articolul 168 alineatul (4) litera (b) din TFUE referitor la sănătatea 

publică. 

 

Un amendament depus în comisia ENVI urmărește să adauge articolul 192 alineatul (1) din 

TFUE, referitor la mediu, la temeiul juridic. 

 

II – Articolele relevante din tratat 
 

În propunerea Comisiei au fost prezentate ca temeiuri juridice următoarele articole din TFUE 

(sublinieri adăugate): 

 

Articolul 43 din TFUE, referitor la agricultură și pescuit, prevede: 

 

Articolul 43 

(ex-articolul 37 TCE) 

 

(1) Comisia prezintă propuneri referitoare la elaborarea și punerea în 

aplicare a politicii agricole comune, inclusiv înlocuirea organizărilor 

naționale cu una dintre formele de organizare comună prevăzute la articolul 

40 alineatul (1), precum și la punerea în aplicare a măsurilor special 

prevăzute de prezentul titlu. 

                                                 
1 Regulamentul (CE) 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a 

principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța 

Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1).  
2 A se vedea nota de subsol 8 din avizul Serviciului juridic pentru o listă cu titlurile complete ale acestor acte și 

trimiterile la acestea. 
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Aceste propuneri trebuie să țină seama de interdependența dintre chestiunile 

agricole prevăzute de prezentul titlu. 

 

(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu 

procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și 

Social, stabilesc organizarea comună a piețelor agricole prevăzută la 

articolul 40 alineatul (1), precum și celelalte dispoziții necesare pentru 

îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul agriculturii și 

pescuitului. 

 

(3) Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsurile privind stabilirea 

prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor, precum și privind 

stabilirea și repartizarea posibilităților de pescuit. 

 

[...] 

 

 

Articolul 114 din TFUE, referitor la armonizarea pe piața internă, prevede: 

 

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.  

 

[...] 

 

(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 
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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. 

 

 

Articolul 168 alineatul (4) litera (b) din TFUE, referitor la sănătatea publică, prevede: 

 

Articolul 168 

(ex-articolul 152 TCE) 

 

(1) În definirea și punerea în aplicare a tuturor politicilor și acțiunilor Uniunii 

se asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății umane. 

 

[...] 

 

(4) Prin derogare de la articolul 2 alineatul (5) și de la articolul 6 litera (a) și 

în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (k), Parlamentul European și 

Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după 

consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, 

contribuie la realizarea obiectivelor menționate de prezentul articol prin 

adoptarea, pentru a face față obiectivelor comune în materie de securitate: 

 

(a) de măsuri care instituie standarde ridicate de calitate și de securitate a 

organelor și substanțelor de origine umană, a sângelui și a derivatelor 

acestuia; aceste măsuri nu pot împiedica un stat membru să mențină sau să 

stabilească măsuri de protecție mai stricte; 
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(b) de măsuri în domeniile veterinar și fitosanitar, având în mod direct ca 

obiectiv protecția sănătății publice; 

 

(c) de măsuri care instituie standarde înalte de calitate și de securitate a 

medicamentelor și a dispozitivelor de uz medical. 

 

[...] 

 

 

Articolul 192 alineatul (1) din TFUE, referitor la mediu, a cărei adăugare la temeiul juridic al 

propunerii este propusă, prevede: 

 

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.  

 

[...] 

 

 

Articolul 191 din TFUE prevede:  

 

Articolul 191 

(ex-articolul 174 TCE) 

 

(1) Politica Uniunii în domeniul mediului contribuie la următoarele obiective: 

 

— 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. 

 

[...] 

 

 

Articolul 193 din TFUE prevede: 

 

Articolul 193 

(ex-articolul 176 TCE) 
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Măsurile de protecție adoptate în temeiul articolului 192 nu pot împiedica 

nici un stat membru să mențină sau să stabilească măsuri de protecție mai 

stricte. Aceste măsuri trebuie să fie compatibile cu tratatele. Acestea sunt 

notificate Comisiei. 

 

 

Articolul 207 din TFUE referitor la politica comercială comună, care făcea parte din temeiul 

juridic al Regulamentului LAG original, prevede: 

 

Articolul 207 

(ex-articolul 133 TCE) 

 

(1) Politica comercială comună se întemeiază pe principii uniforme, în 

special în ceea ce privește modificările tarifare, încheierea de acorduri 

tarifare și comerciale privind schimburile de mărfuri și servicii și aspectele 

comerciale ale proprietății intelectuale, investițiile străine directe, 

uniformizarea măsurilor de liberalizare, politica exporturilor, precum și 

măsurile de protecție comercială, printre care și cele care se adoptă în caz de 

dumping și de subvenții. Politica comercială comună se desfășoară în cadrul 

principiilor și al obiectivelor acțiunii externe a Uniunii. 

 

(2) Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în 

conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile care 

definesc cadrul în care este pusă în aplicare politica comercială comună. 

 

[...] 

 

 

III - Jurisprudența privind temeiul juridic 

 

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 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 

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. 2  

 

                                                 
1 Cauza C-45/86, Comisia/ Consiliul (Preferințele tarifare generalizate), Rec., 1987, p. 1439, punctul 5; Cauza C-

440/05, Comisia/ Consiliul, Rec., 2007, p. I-9097; Cauza C-411/06, Comisia/ Parlamentul European și 

Consiliul, Rec., 2009, I-7585. 
2 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. 
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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.1 

 

 

IV - Scopul și conținutul propunerii de regulament 

 

Scopul principal al propunerii este de a spori transparența studiilor de evaluare a riscurilor în 

cadrul lanțului alimentar și de a răspunde cererii societății de a avea un proces de evaluare a 

riscurilor mai transparent și mai independent, precum și o comunicare a riscurilor mai 

eficientă. Prin consolidarea guvernanței Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară 

(EFSA) și prin creșterea sustenabilității procesului de evaluare a riscurilor se urmărește să se 

asigure că EFSA va continua să aibă un rol fundamental în sistemul de siguranță alimentară 

din Uniune și că va contribui la sănătatea și bunăstarea cetățenilor Uniunii, precum și la o 

industrie agroalimentară a Uniunii competitivă și inovatoare. 

 

Mai specific, propunerea are ca scop creșterea garanțiilor de fiabilitate, obiectivitate și 

independență a studiilor utilizate de EFSA pentru evaluarea riscurilor, în special în contextul 

cererilor de autorizare. În acest scop, propunerea urmărește să îmbunătățească guvernanța 

EFSA și să consolideze cooperarea științifică a statelor membre cu EFSA, precum și 

implicarea lor în funcționarea acesteia, să consolideze capacitatea EFSA de a menține un 

nivel ridicat de expertiză științifică în diferitele sale domenii de activitate, în special 

potențialul său de a atrage oameni de știință de valoare ca membri ai grupurilor științifice, și 

să dezvolte o strategie de comunicare a riscurilor cuprinzătoare și eficientă, care să implice 

Comisia, statele membre și EFSA pe tot parcursul procesului de analiză a riscurilor. 

 

Propunerea constă din 40 de considerente și 11 articole. Articolul 1 include modificări ale 

Regulamentului LAG prin introducerea a 18 noi articole referitoare la comunicarea riscurilor, 

chestiuni legate de guvernanța EFSA, registrul de studii, consultarea părților terțe, controale, 

studii de verificare, confidențialitate, protecția datelor și conferirea competenței de a adopta 

acte delegate de stabilire a unui plan general de comunicare a riscurilor privind aspecte legate 

de lanțul agroalimentar. Articolele 2-9 includ modificări minore ale celorlalte opt acte 

legislative, în special privind transparența și confidențialitatea. În fine, articolele 10 și 11 se 

referă la măsurile tranzitorii și intrarea în vigoare. 

 

Raportul final privind dosarul adoptat în Comisia ENVI constă în 131 de amendamente, însă, 

cu excepția amendamentului care vizează modificarea temeiului juridic, acestea nu par să 

modifice substanțial scopul și conținutul propunerii Comisiei. 

                                                 
1 A se vedea cauza C-411/06 citată mai sus, punctele 46-47. 
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V - Stabilirea temeiului juridic adecvat 
 

În primul rând, ar trebui să se noteze că Regulamentul LAG, care se modifică în prezent, s-a 

bazat pe trei temeiuri juridice prezentate de Comisie în propunere, la care se adaugă articolul 

133 TCE referitor la politica comercială comună (în prezent articolul 207 din TFUE). Cu 

toate acestea, Comisia nu a inclus în propunere articolul 207 din TFUE, ceea ce pare corect, 

deoarece propunerea nu pare să aibă nicio legătură cu politica comercială comună.1 

 

Serviciul juridic a furnizat această prezentare globală foarte utilă a temeiurilor juridice pentru 

toate cele nouă acte legislative care fac obiectul propunerii2: 

 

Regulamentul LAG  Articolul 37, articolul 95, articolul 133 și 

articolul 152 alineatul (4) litera (b) din TCE  

Directiva 2001/18 Articolul 95 din TCE 

Regulamentul 1829/2003 Articolul 37, articolul 95, articolul 152 

alineatul (4) litera (b) din TCE 

Regulamentul 1831/2003 Articolul 37 și articolul 152 alineatul (4) 

litera (b) din TCE. 

Regulamentul 2065/2003 Articolul 95 din TCE 

Regulamentul 1935/2004 Articolul 95 din TCE 

Regulamentul 1331/2008 Articolul 95 din TCE 

Regulamentul 1107/2009 Articolul 37 alineatul (2), articolul 95 și 

articolul 152 alineatul (4) litera (b) din TCE 

Regulamentul 2015/2283 Articolul 114 din TFUE 

 

În primul rând, se poate concluziona că toate actele propuse spre modificare se bazau pe unul 

sau mai multe dintre cele trei temeiuri juridice din propunerea Comisiei. Cu toate acestea, 

Regulamentul 1107/2009 se bazează, în parte, în special pe articolul 43 alineatul (2) din 

TFUE (ex-articolul 37 TCE), care reprezintă dispoziția ce se referă la procedura legislativă 

ordinară. 

 

Având în vedere că, în conformitate cu jurisprudența citată mai sus, 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, se pare că este corectă introducerea de către Comisie ale celor trei 

articole relevante în temeiul juridic, mai ales dat fiind că scopul propunerii nu este acela de a 

schimba obiectivele inițiale ale actelor modificate, ci doar de a consolida anumite aspecte 

limitate ale acestora. 

 

În conformitate cu articolul 1 din Regulamentul LAG, referitor la scopul și domeniul său de 

                                                 
1 Totuși, raportul ENVI introduce un nou considerent 4a care se referă indirect la politica comercială comună: 

„Atunci când semnează acorduri comerciale, Uniunea trebuie să se asigure că legislația ţărilor terțe partenere în 

domeniul alimentar asigură cel puțin în aceeași măsură protecția siguranței alimentare ca dreptul Uniunii, astfel 

încât să garanteze siguranța consumatorilor și să prevină concurența neloială cu produsele europene.” 
2 A se vedea avizul Serviciului juridic SJ-0333/18, punctul 15. 
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aplicare, acesta oferă baza pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane și 

a interesului consumatorului în ceea ce privește produsele alimentare, asigurând totodată 

funcționarea eficace a pieței interne, și stabilește principii și responsabilități comune, 

mijloacele de asigurare a unei baze științifice solide, modalități de organizare eficiente și 

proceduri de sprijinire a procesului decizional în materie de siguranță a alimentelor și a hranei 

pentru animale.  

 

Prezenta propunere nu modifică în niciun fel aceste obiective ale Regulamentului LAG, ci 

mai degrabă vizează consolidarea anumitor aspecte ale acestuia, în special în ceea ce privește 

transparența evaluării riscurilor și anumite aspecte legate de guvernanța EFSA, un organ care 

a fost creat, de asemenea, prin Regulamentul LAG. Celelalte opt acte legislative sunt 

modificate în principal numai din perspectiva transparenței și confidențialității, iar obiectivele 

lor inițiale nu sunt afectate de aceste modificări. Din aceste motive, propunerea Comisiei ar 

putea, prin urmare, să se bazeze în mod corect pe temeiul juridic al actelor inițiale, și anume 

pe cele trei articole prezentate de Comisie, după cum se arată în tabelul de mai sus. 

 

În acest caz, se pune întrebarea dacă toate aceste trei articole trebuie incluse în temeiul juridic 

sau dacă ar fi suficient să se includă doar unul sau două dintre ele.  

 

După cum subliniază Serviciul Juridic, articolul 114 din TFUE (ex-articolul 95 din TCE) 

constituie deja temeiul juridic pentru toate actele modificate, în afară de unul, și având în 

vedere faptul că propunerea vizează consolidarea cadrului procedural și transparența 

proceselor de autorizare, s-ar putea spune că principalul său scop este asigurarea bunei 

funcționări a pieței interne și, în consecință, ar putea fi suficient să se utilizeze articolul 114 

din TFUE ca temei juridic.1  

 

Prin urmare, trebuie să se determine, în conformitate cu jurisprudența citată mai sus, dacă 

aceste aspecte legate de piața internă constituie scopul sau elementul principal sau 

predominant, în timp ce agricultura și pescuitul la articolul 43 din TFUE și sănătatea publică 

la articolul 168 alineatul (4) din TFUE sunt doar accesorii, sau dacă toate aceste trei obiective 

sau elemente sunt urmărite simultan și corelate indisolubil, fără ca unul să fie secundar și 

indirect în raport cu celălalt.  

 

Având în vedere faptul că Regulamentul LAG stabilește principiile și cerințele generale ale 

legislației în domeniul alimentar și, de asemenea, instituie EFSA ca organism al Uniunii 

responsabil de evaluarea riscurilor în materie de siguranță a alimentelor și a hranei pentru 

animale, nu se poate afirma că instituirea organizării comune a piețelor agricole și a politicilor 

comune în domeniul agriculturii și al pescuitului (articolul 43 alineatul (2) din TFUE), 

precum și măsurile în domeniul veterinar și fitosanitar care au ca obiectiv direct protecția 

sănătății publice (articolul 168 alineatul (4) litera (b) din TFUE) sunt chestiuni secundare sau 

indirecte în raport cu obiectivul general al pieței interne, ci trebuie considerate obiective 

urmărite simultan și corelate indisolubil cu acesta.  

 

Prin urmare, articolul 43 alineatul (2) și articolul 168 alineatul (4) din TFUE trebuie să 

alcătuiască temeiul juridic al propunerii, împreună cu articolul 114 din TFUE. 

 

În fine, trebuie să abordăm chestiunea adăugării articolului 192 alineatul (1) din TFUE la 

                                                 
1 Idem, punctul 18. 
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temeiul juridic.  

 

Amendamentul care a fost adoptat în Comisia ENVI și care vizează adăugarea acestui articol 

privind mediul la temeiul juridic a fost motivat în felul următor: „Autorizarea cultivării sau a 

punerii în circulație a organismelor, plantelor sau animalelor modificate genetic și 

autorizarea substanțelor active din pesticide au un impact semnificativ asupra mediului 

natural și asupra sănătății umane; protecția sănătății umane este parte a politicii UE privind 

mediul înconjurător”. 

 

Din Tratat reiese clar că politica Uniunii în domeniul mediului contribuie la urmărirea 

obiectivului de protecție a sănătății umane; cu toate acestea, protecția mediului pur și simplu 

nu este scopul principal și nu reprezintă conținutul propunerii. Astfel cum s-a subliniat mai 

sus, scopul și conținutul propunerii trebuie considerate, mai degrabă, agricultura/pescuitul și 

aspectele legate de sănătatea publică ale proceselor de autorizare pe piața unică. 

 

În plus, articolul 114 alineatul (3) din TFUE impune deja Parlamentului, Consiliului și 

Comisiei, în limita competențelor pe care le au, să adopte ca bază un nivel ridicat de protecție 

în materie de protecția mediului în orice măsuri de armonizare a dispozițiilor care au ca obiect 

instituirea și funcționarea pieței interne, inclusiv luând în considerare orice noi evoluții bazate 

pe date științifice. 

 

În fine, după cum subliniază și Serviciul Juridic, articolele 114 și 192 din TFUE prevăd 

regimuri juridice diferite aplicabile referitor la posibilitatea ca statele membre să adopte 

măsuri naționale mai stricte.1 În timp ce articolul 193 din TFUE arată clar că măsurile de 

protecție adoptate în temeiul articolului 192 din TFUE nu împiedică niciun stat membru să 

mențină sau să introducă măsuri de protecție mai stricte, articolul 114 din TFUE include un 

sistem de verificare complex pentru măsuri naționale divergente, care conferă Comisiei un rol 

important în a asigura că aceste măsuri naționale nu constituie o modalitate de discriminare 

arbitrară sau o restricție disimulată a comerțului între statele membre, iar Comisia trebuie să 

stabilească dacă acestea reprezintă sau nu un obstacol în calea funcționării pieței interne. 

Aceste două regimuri juridice sunt în mod clar incompatibile. 

 

Prin urmare, articolul 192 alineatul (1) din TFUE nu poate fi adăugat la temeiul juridic al 

propunerii.  

 

 

VI - Concluzie și recomandare 

 

Ținând seama de analiza de mai sus, articolele 43 alineatul (2), 114 și 168 alineatul (4) litera 

(b) din TFUE reprezintă temeiul juridic adecvat al propunerii. 

 

La reuniunea sa din 6 decembrie 2018, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât, în 

consecință, cu 10 voturi pentru, niciun vot împotrivă și 7 abțineri2, să recomande Comisiei 

                                                 
1 A se vedea avizul Serviciului Juridic SJ-0333/18, punctul 24. 
2 La votul final au fost prezenți: Pavel Svoboda (președinte), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux 

(vicepreședinți), Axel Voss (raportor pentru aviz), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Geoffroy Didier, Angel 

Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Ana Miranda, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, 

Virginie Rozière, Tiemo Wölken, Georges Bach, Philippe Loiseau, (pentru Marie-Christine Boutonnet în temeiul 

articolului 200 alineatul (2)). 
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pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară să nu adopte articolul 192 alineatul (1) 

din TFUE ca temei juridic suplimentar în cadrul procedurii ulterioare cu privire la acest dosar. 

 

 

 

Vă asigur, Doamnă Președintă, de înalta mea considerație. 

Pavel Svoboda 

 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 


