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Dna Angelika Niebler
Președintă
Comisia pentru industrie, cercetare și energie 
BRUXELLES

Ref.: Aviz privind temeiul juridic al propunerii de directivă a Parlamentului 
European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile (COM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

Stimată Doamnă Președintă,

Prin scrisoarea din 29 mai 2008, ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în conformitate cu 
articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cu privire la examinarea validității 
temeiului juridic al susmenționatei propuneri a Comisiei.

Comisia a examinat chestiunea de mai sus în cursul reuniunii sale din 26 iunie 2008.

În conformitate cu scrisoarea dvs, un amendament depus de raportorul comisiei căreia îi 
aparțineți dorește să elimine articolul 95, articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE rămânând 
astfel singurul temei juridic. Justificarea oferită de autorul amendamentului este aceea că 
utilizarea unui temei juridic dublu este restrânsă la cazurile extreme, în care mai multe scopuri 
sunt în egală măsură de importante; principalul obiectiv al directivei propuse este protecția 
mediului, iar prezenta Directivă privind energia din surse regenerabile și Directiva privind 
biocombustibilii au fost ambele adoptate în temeiul articolului 175. În plus, conform 
raportorului, prevederile privind biocombustibilii nu au ca principal scop facilitarea 
comerțului - deoarece standardele stabilite sunt departe de a fi armonizate, ci definirea 
criteriilor de durabilitate.

Temei juridic
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Toate actele comunitare trebuie să aibă un temei juridic specificat în tratat (sau într-un alt act 
legislativ pe care intenționează să-l aplice). Temeiul juridic definește competența Comunității 
ratione materiae și specifică în ce mod trebuie exercitată aceasta, și anume instrumentul sau 
instrumentele legislative care pot fi utilizate în cadrul procedurii decizionale.

Conform Curții de Justiție, alegerea temeiului juridic nu este subiectivă, ci „trebuie să se 
bazeze pe factori obiectivi, susceptibili de a fi revizuiți din punct de vedere juridic”1, cum ar fi 
obiectivul și cuprinsul măsurii în cauză2. De asemenea, factorul decisiv ar trebui să fie 
obiectul principal al măsurii3.

În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, un articol cu caracter general din Tratat 
constituie un temei juridic suficient, chiar dacă măsura în cauză încearcă, în subsidiar, să 
atingă un obiectiv urmărit de un articol cu caracter specific din tratat4.

În ceea ce privește invocarea mai multor temeiuri juridice, acest lucru se întâmplă doar atunci 
când o măsură are mai multe obiective simultane, indisolubil legate între ele și fără ca unul 
dintre ele să fie secundar și indirect în raport cu celelalte5. 

Temeiul juridic propus de Comisie

Comisia propune utilizarea a două temeiuri juridice, și anume articolul 175 alineatul (1)6 și 
                                               
1 Cauza 45/86 Comisia contra Consiliu [1987] ECR 1439, punctul 5.
2 Cauza C-300/89 Comisia c. Consiliu [1991] Culegere I-287, punctul 10.
3 Cauza C-377/98 Regatul Țărilor de Jos c. Parlamentului European și Consiliului [2001] ECR I-7079, punctul 
27.
4 Cauza C-377/98 Regatul Țărilor de Jos contra Parlamentul European și Consiliu [2001] ECR I-7079, punctele 
27-28. Cauza C-491/01 British American Tobacco (Investments) și Imperial Tobacco [2002] Culegerea I-11453, 
punctele 93-94.
5 A se vedea, de exemplu, cauza C-165/87 Comisia contra Consiliu [1988] ECR 5545, punctul 11. A se vedea și 
Lenaerts and Van Nuffel (ed. Bray), Constitutional Law of the European Union, 2005, Sweet & Maxwell, 
London, 5-013.
6 Articolul 175
Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 și după consultarea Comitetului 
Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, hotărăște cu privire la acțiunile pe care Comunitatea urmează 
să le întreprindă în vederea realizării obiectivelor menționate la articolul 174.
2. Prin derogare de la procedura de decizie prevăzută la alineatul (1) și fără a aduce atingere articolului 95, 
Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, 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 condițiile prevăzute la primul paragraf, poate preciza domeniile vizate în prezentul 
alineat pentru care deciziile se iau cu majoritate calificată.
3. În alte domenii, Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 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.
Consiliul, hotărând în funcție de condițiile prevăzute la alineatul (1) sau (2), după caz, stabilește măsurile 
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articolul 951. Justificarea neobișnuit de lungă a Comisiei pentru invocarea acestui temei 

                                                                                                                                                  
necesare pentru punerea în aplicare a acestor programe.
4. Fără a aduce atingere anumitor măsuri cu caracter comunitar, statele membre asigură finanțarea și 
aplicarea politicii în domeniul mediului.
5. Fără a aduce atingere principiului „poluatorul plătește”, în cazul în care o măsură întemeiată pe alineatul 
(1) presupune costuri considerate disproporționate pentru autoritățile publice dintr-un stat membru, Consiliul 
prevede, în actul de adoptare a acelei măsuri, dispozițiile corespunzătoare sub forma:
—unor derogări temporare și/sau
—unui sprijin financiar din partea Fondului de Coeziune constituit în conformitate cu articolul 161.
Articolul 174
1. Politica Comunității în domeniul mediului contribuie la urmărirea obiectivelor de mai jos:
—conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului,
—protecția sănătății umane,
—utilizarea prudentă și rațională a resurselor naturale,
—promovarea unor măsuri la nivel internațional care să gestioneze problemele de mediu regionale sau globale.
2. Politica Comunității în domeniul mediului urmărește un nivel de protecție ridicat, ținând seama de 
diversitatea situațiilor din diferitele regiuni ale Comunității. Aceasta se bazează pe principiile precauției și 
acțiunii preventive, pe principiul remedierii, cu prioritate la sursă, a daunelor provocate mediului și pe 
principiul „poluatorul plătește”.
În acest context, măsurile de armonizare care răspund cerințelor în domeniul protecției mediului presupun, în 
cazurile adecvate, o clauză de salvgardare care autorizează statele membre să ia, din motive de protecție a 
mediului fără caracter economic, măsuri provizorii supuse unei proceduri comunitare de control.
3. În elaborarea politicii sale în domeniul mediului, Comunitatea ține seama de:
—datele științifice și tehnice disponibile;
—condițiile de mediu din diferitele regiuni ale Comunității;
—avantajele și costurile care pot rezulta din acțiune sau din inacțiune;
—dezvoltarea economică și socială a Comunității în ansamblul său și de dezvoltarea echilibrată a regiunilor 
sale.
4. În cadrul competențelor lor, Comunitatea și statele membre cooperează cu țările terțe și cu organizațiile 
internaționale competente. Condițiile cooperării Comunității pot face obiectul unor acorduri între aceasta și 
terțele părți în cauză, care se negociază și se încheie în conformitate cu articolul 300.
Paragraful precedent nu aduce atingere competenței statelor membre de a negocia în cadrul organismelor 
internaționale și de a încheia acorduri internaționale.
1 Articolul 95
1. Prin derogare de la articolul 94 și cu excepția cazului în care prezentul tratat dispune altfel, dispozițiile 
următoare se aplică în vederea realizării obiectivelor enunțate la articolul 14. Consiliul, hotărând în 
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 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 comune.
 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 de către Consiliu sau Comisie a unei măsuri de armonizare, un stat membru 
consideră necesară menținerea dispozițiilor de drept intern justificate de cerințele importante prevăzute la 
articolul 30 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 de către Consiliu sau 
Comisie a unei măsuri de armonizare, 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 
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juridic dublu este următoarea:

„Propunerea va fi făcută în temeiul articolului 175 alineatul (1) din tratat, coroborat cu 
articolul 95. Deși se preferă un singur temei juridic, este recunoscut faptul că un temei juridic 
dublu este potrivit acolo unde o măsură conține dispoziții pe baza unor părți diferite ale 
tratatului. Ambele temeiuri juridice implică utilizarea procedurii de codecizie.

Cea mai mare parte a propunerii intră sub incidența articolului 175 alineatul (1) (mediu). 
Acest articol acordă Comunității autoritatea de a acționa pentru a conserva, proteja și 
îmbunătăți calitatea mediului, pentru a proteja sănătatea oamenilor și a utiliza resursele 
naturale în mod prudent și rațional. Acestea sunt obiectivele pe care le urmărește prezenta 
directivă. 

Cu toate acestea, articolele 15, 16 și 17 din propunere impun statelor membre obligații 
juridice privind durabilitatea biocombustibililor și a altor biolichide. Deși criteriile de 
durabilitate urmăresc în mod evident obiectivul de protecție a mediului, directiva prevede, de 
asemenea, că respectarea acestora va împiedica statele membre să adopte anumite măsuri 
care să împiedice comerțul cu biocombustibili sau materii prime. Astfel, directiva are drept 
scop armonizarea completă a criteriilor privind durabilitatea biocombustibililor pentru a se 
asigura că niciun criteriu adoptat individual de către statele membre nu poate constitui un 
obstacol în calea comerțului între statele membre. Prin urmare, acest element al directivei 
consideră piața internă ca fiind obiectivul primar. Această evaluare nu este afectată de faptul 
că protecția mediului reprezintă de asemenea un scop important, întrucât în articolul 95 
alineatul (3) din Tratatul CE se prevede în mod expres că măsurile de realizare a pieței 
interne trebuie să aibă în vedere și un nivel ridicat de protecție a mediului. Prin urmare, 
Comisia consideră că dispozițiile standardelor armonizate privind durabilitatea 
biocombustibililor intră sub incidența articolului 95 (piața internă).

În general, energia regenerabilă reprezintă un substitut apropiat pentru energia 
convențională și este furnizată prin aceeași infrastructură și prin aceleași sisteme logistice. 
Toate statele membre folosesc deja energie regenerabilă și au stabilit majorarea ponderii 
energiei regenerabile. Din aceste motive, propunerea nu va afecta în mod semnificativ 
alegerea făcută de statele membre între diferite sectoare energetice sau structura generală a 
                                                                                                                                                  
discriminare arbitrară sau de restricție disimulată în comerțul dintre statele membre și dacă acestea constituie 
sau nu un obstacol în funcționarea pieței interne. În lipsa 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 specială 
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 226 și 227, Comisia și orice stat membru pot sesiza 
direct Curtea de Justiție în cazul în care consideră că un alt stat membru exercită abuziv prerogativele conferite 
de prezentul articol.
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 30, măsuri provizorii care fac obiectul unei proceduri comunitare de control.
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sistemului lor de alimentare cu energie și nu intră sub incidența articolului 175 alineatul (2) 
din tratat”.

Scopul și conținutul propunerii de regulament

Directiva propusă dorește să stabilească un cadru comun pentru promovarea energiei din surse 
regenerabile. Aceasta stabilește obiective obligatorii privind ponderea globală a energiei din 
surse regenerabile în cadrul consumului de energie și pentru ponderea energiei din surse 
regenerabile în transporturi. Directiva definește normele referitoare la garanțiile de origine, 
procedurile administrative și racordarea la rețeaua electrică în ceea ce privește energia din 
surse regenerabile. Aceasta stabilește criterii de durabilitate ecologică pentru biocombustibili 
și alte biolichide. 

Viitoarea directivă are drept scop stabilirea unui obiectiv general obligatoriu de 20% pentru 
ponderea energiei regenerabile în cadrul consumului de energie și a unui obiectiv minim 
obligatoriu de 10% pentru biocombustibili în transporturi, ce trebuie realizate de către fiecare 
stat membru, precum și stabilirea obiectivelor naționale obligatorii până în 2020 în 
conformitate cu obiectivul global al UE de 20%. 

Din cele 57 de considerente, doar unul, considerentul (53), se referă în mod special la piața 
internă: acesta menționează că articolele 15 și 17 ar trebui considerate ca având la bază 
articolul 95 din Tratatul CE, deoarece acestea asigură funcționarea corespunzătoare a pieței 
interne prin armonizarea condițiilor de durabilitate pe care biocombustibilii și alte biolichide 
trebuie să le îndeplinească în anumite scopuri, facilitând astfel comerțul dintre statele membre 
cu biocombustibili și biolichide care îndeplinesc cerințele existente. 

Restul considerentelor și partea dispozitivă (în afara dispozițiilor finale privind raportarea, 
monitorizarea, amendamentele și căile de atac, comitologia și intrarea în vigoare) se referă, 
toate, la conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, precum și la utilizarea 
prudentă și rațională a resurselor naturale, în sensul articolului 174 din Tratatul CE. Chiar și 
articolele 15-17 care, în opinia Comisiei, că ar trebui să se bazeze pe articolul 95, se referă la 
protecția mediului.

Ținând seama de criticile Curții de Justiție, conform cărora (a) un articol cu caracter general 
din tratat constituie un temei juridic suficient, chiar dacă măsura în cauză încearcă, în 
subsidiar, să atingă un obiectiv urmărit de un articol cu caracter specific din tratat și (b) doar 
atunci când o măsură are mai multe obiective simultane, indisolubil legate între ele și fără ca 
unul dintre ele să fie secundar și indirect în raport cu celelalte pot fi folosite mai multe 
temeiuri juridice, se consideră că articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE poate fi folosit ca 
singurul temei juridic.

În cadrul reuniunii sale din 27 iunie 2008, Comisia pentru afaceri juridice a decis, în 
unanimitate1, că articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE constituie temeiul juridic cel mai 

                                               
1 La votul final au fost prezenți: Giuseppe Gargani (președinte), Titus Corlățean (vicepreședinte), Diana Wallis 
(raportoare pentru aviz), Sharon Bowles, Carlo Casini, Monica Frassoni, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-
Heiner Lehne, Eva Lichtenberger, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, József Szájer și 
Ieke van den Burg.
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adecvat și că nu este necesar să se facă referire la articolul 95.

Vă asigur, Doamnă Președintă, de înalta mea considerație.

Giuseppe Gargani
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