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Stimate Domnule Preşedinte,

Prin scrisoarea din 29 ianuarie 2009, preşedintele Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi 
siguranţă alimentară a consultat comisia în temeiul articolului 35 din regulamentul de 
procedură cu privire la temeiul juridic al propunerii menţionate mai sus.

Comisia a examinat chestiunea de mai sus în cursul reuniunii sale din 12 februarie 2009.

În cadrul Comisiei pentru mediu au fost depuse mai multe amendamente pentru schimbarea 
temeiului juridic al propunerii, în sensul ca acesta să nu mai fie constituit din articolul 95 din 
Tratatul CE, ci din articolul 152; articolele 16 şi 152; articolele 42, 152 şi 308; articolele 137 
şi 152 sau articolele 95 şi 152.

Această chestiune poate fi analizată după cum urmează, având la bază principiile consacrate 
de jurisprudenţa Curţii de Justiţie.

După cum este cunoscut, fiecare act legislativ comunitar trebuie să aibă un temei juridic în 
baza căruia sunt stabilite competenţele atribuite Comunităţii şi se indică tipul de act care poate 
fi adoptat şi procedura corespunzătoare.
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În avizul nr. 2/00 din 6 decembrie 20011 privind alegerea temeiului juridic în vederea 
încheierii unui acord internaţional (în speţă, Protocolul de la Cartagina), Curtea de Justiţie a 
statuat în mod clar următoarele:

„Alegerea temeiului juridic adecvat este de o importanţă constituţională. Întrucât 
Comunitatea deţine numai competenţe atribuite, aceasta trebuie să stabilească o legătură 
între protocol şi o dispoziţie din tratat prin care este împuternicită să aprobe un astfel de act. 
Prin alegerea unui temei juridic greşit există riscul ca actul în baza căruia a fost încheiat 
acordul să fie anulat şi, astfel, consimţământul dat de Comunitate prin acordul semnat să fie 
viciat. Acesta este cazul în special atunci când Tratatul nu conferă Comunităţii competenţe 
suficiente pentru a ratifica acordul în ansamblul său, situaţie în care este necesar să fie 
examinată repartizarea competenţelor între Comunitate şi statele membre cu privire la 
încheierea unui acord cu statele nemembre sau atunci când temeiul juridic adecvat al actului 
prin care se încheie tratatul prevede o procedură legislativă diferită faţă de cea urmată de 
fapt de către instituţiile comunitare.” (subliniere introdusă)

Pe de o parte, Curtea subliniază „importanţa constituţională” a alegerii temeiului juridic, dat 
fiind faptul că ordinea juridică comunitară nu are un caracter general, ci este guvernată de 
principiul de atribuire a competenţelor. Pe de altă parte, Curtea încearcă să atragă atenţia 
asupra problemelor care apar atunci când nu există niciun temei juridic care să justifice 
acţiunea Comunităţii (caz în care nu există „competenţă suficientă”) sau când schimbarea 
temeiului juridic duce la schimbarea procedurii de adoptare. Un exemplu elocvent în acest 
sens este avizul avocatului general Jacobs din 15 noiembrie 2001 în cauza C-314/99 Regatul 
Țărilor de Jos c. Comisie2, unde schimbarea temeiului juridic ar fi însemnat ca actul să fie 
adoptat după o altă procedură decât cea folosită. În speţă, după cum a subliniat, de asemenea, 
Serviciul juridic al Parlamentului în cauza British American Tobacco3, o eroare cu privire la 
temeiul juridic constituie mai mult decât un viciu pur formal atunci când are drept consecinţă 
adoptarea actului printr-o procedură neregulamentară care poate conduce la anularea acestuia, 
aducând atingere actului în substanţa sa, transformându-l într-un act ilegal.

Conform Curţii de Justiţie, alegerea temeiului juridic nu este subiectivă, ci „trebuie să se 

                                               
1[2001] Culegere I-9713. 
Online: http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&newform=newform&jurcdj=jurcdj&docav=docav&alldocnorec=alldocnorec&docnoj=doc
noj&docnoor=docnoor&typeord=ALL&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&a
ffclose=affclose&numaff=2%2F00&ddatefs=&mdatefs=&ydatefs=&ddatefe=&mdatefe=&ydatefe=&nomusuel
=&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Submit
2 Culegere 2002 I-05521.
Online: http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=353903:cs&lang=it&list=449394:cs,335881:cs,250906:cs,353903:cs,250621:cs,25
0591:cs,250603:cs,242077:cs,242014:cs,234659:cs,&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base%20giuri
dica~&checktexte=checkbox&visu=#texte
3 Cauza C-491/2001 The Queen c. Secretary of State for Health, ex parte British American Tobacco 
(Investments) Ltd și Imperial Tobacco Ltd. [2002] Culegere I-11453.
Online:
http://eur-
lex.europa.eu/Notice.do?val=353903:cs&lang=it&list=449394:cs,335881:cs,250906:cs,353903:cs,250621:cs,25
0591:cs,250603:cs,242077:cs,242014:cs,234659:cs,&pos=4&page=1&nbl=26&pgs=10&hwords=base%20giuri
dica~&checktexte=checkbox&visu=#texte



AL\768989RO.doc 3/11 PE420.157v01-00

RO

bazeze pe factori obiectivi, susceptibili de a fi revizuiţi din punct de vedere juridic”1, cum ar fi 
obiectul şi cuprinsul actului în cauză2. De asemenea, factorul decisiv ar trebui să fie obiectul 
principal al actului3.

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie, 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.

Cu toate acestea, dacă s-ar adopta opinia conform căreia cele două obiective sunt indisolubil 
legate, fără ca unul să fie subsidiar şi indirect faţă de celălalt, s-ar putea considera că pot fi 
folosite ambele temeiuri juridice5. 

Pe scurt, Curtea s-a exprimat în favoarea unui singur temei juridic, cu excepţia cazului în care 
un anumit instrument are două obiective de acelaşi rang. 

În speţă, temeiul juridic ales de Comisie este articolul 95 din Tratatul CE6. 

                                               
1 Cauza 45/86 Comisia c. Consiliu [1987] Culegere 1439, punctul 5.
2 Cauza C-300/89 Comisia c. Consiliu [1991] Culegere I-287, punctul 10.
3 Cauza C-377/98 Regatul Ţărilor de Jos c. Parlamentul European şi Consiliu [2001] Culegere I-7079, punctul 
27.
4 Cauza C-377/98 Regatul Ţărilor de Jos c. Parlamentul European şi Consiliu [2001] Culegere I-7079, punctele 
27-28. Cauza C-491/01 British American Tobacco (Investments) şi Imperial Tobacco [2002] Culegere I-11453, 
punctele 93-94.
5 Cauza C-165/87 Comisia c. Consiliu [1988] Culegere 5545, punctul 11.
6 Articolul 95

1. Prin derogare de la articolul 94 şi cu excepţia cazului în care prezentul tratat dispune altfel, dispoziţiile 
următoare se aplică în vederea realizării obiectivelor enunţate la articolul 14. Consiliul, hotărând în 
conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 şi după consultarea Comitetului Economic şi Social, 
adoptă măsurile privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre 
care au ca obiect instituirea şi funcţionarea pieţei comune.

2. Alineatul (1) nu se aplică dispoziţiilor fiscale, celor privind libera circulaţie a persoanelor şi celor privind 
drepturile şi interesele lucrătorilor salariaţi.

3. În formularea propunerilor prevăzute la alineatul (1) în domeniul sănătăţii, securităţii, protecţiei mediului şi 
protecţiei consumatorilor, Comisia porneşte de la premisa asigurării unui nivel ridicat de protecţie, ţinând 
seama în special de orice evoluţie nouă, întemeiată pe fapte ştiinţifice. În cadrul atribuţiilor ce le revin, 
Parlamentul European şi 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 menţinerea dispoziţiilor de drept intern justificate de cerinţele importante prevăzute la 
articolul 30 sau referitoare la protecţia mediului ambiant ori a mediului de lucru, acesta adresează Comisiei o 
notificare, indicând motivele menţinerii acestor dispoziţii.

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 dispoziţii de drept 
intern întemeiate pe dovezi ştiinţifice noi referitoare la protecţia 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 şi motivele adoptării acestora.

6. În termen de şase luni de la notificările prevăzute la alineatele (4) şi (5), Comisia aprobă sau respinge 
dispoziţiile respective de drept intern, după ce a verificat dacă acestea constituie sau nu un mijloc de 
discriminare arbitrară sau de restricţie disimulată în comerţul dintre statele membre şi dacă acestea constituie 
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Comisia justifică alegerea temeiului juridic într-o discuţie detaliată cu privire la aspectele 
generale de natură juridică ale propunerii. Comisia îşi propune să stabilească un cadrul 
legislativ general pentru asistenţa medicală transfrontalieră, care constă în (1) principii 
comune pentru toate sistemele de sănătate din UE, (2) un cadru specific pentru asistenţa 
medicală transfrontalieră şi (3) formele de cooperare europeană în domeniul asistenţei 
medicale.  În ultimă instanţă, obiectivul prezentei propuneri este de „a stabili un cadru 
general pentru furnizarea asistenţei medicale transfrontaliere sigure, de înaltă calitate şi 
eficiente în Uniunea Europeană şi de a asigura libera circulaţie a serviciilor medicale, 
precum şi un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii, respectând în acelaşi timp 
responsabilităţile statelor membre în ceea ce priveşte organizarea şi furnizarea de servicii 
medicale şi asistenţă medicală”. 

În ceea ce priveşte temeiul juridic, au fost depuse mai multe amendamente. Acestea sunt 
analizate în cele ce urmează.

Mai întâi, trebuie analizat articolul 152, care a fost propus singur sau coroborat cu alte 
articole.

(a) Articolul 1521 ca temei juridic unic:

                                                                                                                                                  
sau nu un obstacol în funcţionarea pieţei interne.

În lipsa unei decizii a Comisiei adoptate în acest termen, dispoziţiile de drept intern prevăzute la alineatele (4) şi 
(5) se consideră aprobate.
În cazul în care complexitatea problemei justifică acest lucru şi 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 şase luni.

7. În cazul în care, în temeiul alineatului (6), un stat membru este autorizat să menţină sau să introducă 
dispoziţii 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 şi 227, Comisia şi orice stat membru pot sesiza 
direct Curtea de Justiţie 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. (subliniere introdusă)
1 Articolul 152 prevede următoarele:

1. În definirea şi punerea în aplicare a tuturor politicilor şi acţiunilor Comunităţii se asigură un nivel ridicat de 
protecţie a sănătăţii umane.

Acţiunea Comunităţii, care completează politicile naţionale, are în vedere îmbunătăţirea sănătăţii publice şi 
prevenirea bolilor şi afecţiunilor umane, precum şi a cauzelor de pericol pentru sănătatea umană. Această 
acţiune cuprinde, de asemenea, combaterea marilor epidemii, favorizând cercetarea cauzelor, a transmiterii şi 
prevenirii acestora, precum şi informarea şi educaţia în materie de sănătate.
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Deşi articolul se referă la sănătatea publică, domeniul de aplicare al actelor care pot fi 
adoptate în temeiul acestuia este limitat. În timp ce alineatul (1) acordă Comunităţii 
competenţa de a acţiona „pentru îmbunătăţirea sănătăţii publice şi prevenirea bolilor şi 
afecţiunilor umane, precum şi a cauzelor de pericol pentru sănătatea umană”, se 
menţionează cu claritate că această competenţă este complementară politicilor naţionale. 
Competenţa este definită în continuare în următorii termeni: „Această acţiune cuprinde, de 
asemenea, combaterea marilor epidemii, favorizând cercetarea cauzelor, a transmiterii şi 
prevenirii acestora, precum şi informarea şi educaţia în materie de sănătate. Comunitatea 
completează acţiunea statelor membre în vederea reducerii efectelor nocive ale drogurilor 
asupra sănătăţii, inclusiv prin informare şi prevenire.” Articolul 152 (2) se referă la 
cooperarea dintre statele membre în aceste domenii, sprijinind acţiunile acestora şi 
coordonarea dintre politicile şi programele naţionale, în timp ce articolul 153 alineatul (3) 
vizează consolidarea cooperării cu ţările terţe şi cu organizaţiile internaţionale competente în 
domeniul sănătăţii publice.

Singura competenţă legislativă care implică procedura de codecizie este cea prevăzută la 
articolul 152 alineatul (4), care prevede că, pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor 
menţionate, se pot adopta măsuri care instituie standarde ridicate de calitate şi de securitate a 

                                                                                                                                                  
Comunitatea completează acţiunea statelor membre în vederea reducerii efectelor nocive ale drogurilor asupra 
sănătăţii, inclusiv prin informare şi prevenire.

2. Comunitatea încurajează cooperarea între statele membre în domeniile care intră sub incidenţa prezentului 
articol şi, în cazul în care este necesar, sprijină acţiunea acestora.

Statele membre îşi coordonează, în cooperare cu Comisia, politicile şi programele în domeniile menţionate la 
alineatul (1). Comisia poate adopta, în strâns contact cu statele membre, orice iniţiativă utilă promovării acestei 
coordonări.

3. Comunitatea şi statele membre favorizează cooperarea cu ţările terţe şi cu organizaţiile internaţionale 
competente în domeniul sănătăţii publice.

4. Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 şi după consultarea Comitetului 
Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor, contribuie la realizarea obiectivelor menţionate de prezentul 
articol prin adoptarea de:

(a) de măsuri care instituie standarde ridicate de calitate şi de securitate a organelor şi substanţelor de origine 
umană, a sângelui şi a derivatelor acestuia; aceste măsuri nu pot împiedica un stat membru să menţină sau să 
stabilească măsuri de protecţie mai stricte;

(b) prin derogare de la prevederile articolului 37, măsuri în domeniile veterinar şi fitosanitar, având în mod 
direct ca obiectiv protecţia sănătăţii publice;

(c) acţiuni de încurajare privind protecţia şi îmbunătăţirea sănătăţii umane, cu excepţia oricărei armonizări a 
actelor cu putere de lege şi a normelor administrative ale statelor membre. 

Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate adopta, de asemenea, recomandări în 
scopurile enunţate de prezentul articol.

5. Acţiunea Comunităţii în domeniul sănătăţii publice respectă pe deplin responsabilităţile statelor membre în 
ceea ce priveşte organizarea şi prestarea serviciilor de sănătate şi de îngrijire medicală. În special, măsurile 
menţionate la alineatul (4) litera (a) nu aduc atingere dispoziţiilor de drept intern privind donarea de organe şi 
de sânge sau utilizării acestora în scopuri medicale.
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organelor şi substanţelor de origine umană, a sângelui şi a derivatelor acestuia şi măsuri în 
domeniile veterinar şi fitosanitar, având în mod direct ca obiectiv protecţia sănătăţii publice, 
precum şi acţiuni de încurajare privind protecţia şi îmbunătăţirea sănătăţii umane, cu 
excepţia oricărei armonizări a actelor cu putere de lege şi normelor administrative ale 
statelor membre. În continuare se precizează că Consiliul poate adopta recomandări.

Printre actele adoptate în ultimii ani având ca temei juridic articolul 152 se numără stabilirea 
unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală care nu sunt destinate 
consumului uman (COD/2008/0110); introducerea pe piaţă şi utilizarea furajelor 
(COD/2008/0050); interzicerea utilizării anumitor substanțe cu efect hormonal sau tireostatic 
și a substanțelor beta-agoniste în creșterea animalelor (COD/2007/012), şi stabilirea 
procedurilor comunitare în vederea stabilirii limitelor reziduurilor substanțelor farmacologic 
active în alimentele de origine animală (COD/2007/0064), pentru a da numai câteva exemple 
tipice.

Propunerea de directivă referitoare la drepturile pacienţilor are drept scop stabilirea unui 
cadru legislativ general cu privire la asistenţa medicală transfrontalieră şi are foarte mică 
legătură sau chiar niciuna cu îmbunătăţirea sănătăţii publice, prevenirea bolilor umane şi 
profesionale, precum şi evitarea surselor de pericol pentru sănătatea umană, vizând modul în 
care ar trebui să fie organizată şi să funcţioneze asistenţa. Prin urmare, articolul 152 nu poate 
fi temei juridic unic. Incompatibilitatea dintre obiectul propunerii de directivă şi articolul 152 
este subliniată de faptul că articolul respectiv exclude orice armonizare a actelor cu putere de 
lege şi normelor administrative din statele membre atunci când este vorba de acţiunile de 
încurajare care vizează protecţia şi îmbunătăţirea sănătăţii umane, singurul aspect al 
articolului 152 care are legătură, chiar dacă una extrem de fragilă, cu obiectul propunerii 
Comisiei.

Întrebarea care se pune este dacă adoptarea amendamentelor în cadrul Comisiei pentru mediu 
ar fi de natură să deplaseze centrul de greutate al propunerii de directivă, astfel încât 
considerarea articolului 152 ca temei juridic unic să se justifice. Chiar dacă nu se poate 
prevedea câte amendamente dintre cele 700 prezentate în comisie vor fi adoptate, se pare că 
niciunul nu va avea acest efect.

Prin urmare, articolul 152 poate fi înlăturat ca temei juridic unic.

(b) Temeiuri juridice combinate

Articolul 95 coroborat cu articolul 152

Întrucât a fost identificată o singură legătură fragilă, dacă există una, între propunerea de 
directivă şi competenţa legislativă conferită de articolul 152 (acţiuni care „au în vedere 
îmbunătăţirea sănătăţii publice şi prevenirea bolilor şi afecţiunilor umane, precum şi a 
cauzelor de pericol pentru sănătatea umană”), nu se poate afirma că instrumentul propus 
conţine două obiective indisolubil legate, fără ca unul să fie subsidiar şi indirect faţă de 
celălalt. Cu toate acestea, trebuie subliniat că prezenta analiză are la bază propunerea 
Comisiei. O altă analiză privind temeiul juridic ar putea fi necesară dacă amendamentele 
adoptate prin vot în cadrul comisiei ar modifica substanţial obiectivul şi conţinutul propunerii. 

În consecinţă, considerăm că temeiul juridic nu poate fi articolul 95 coroborat cu articolul 
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152.

Articolul 152 coroborat cu articolul 161

Articolul 16 nu prevede nici o competenţă. Acest articol are un caracter pur declarativ şi de 
interpretare. Prin urmare, dacă articolul 152 nu poate servi singur drept temei juridic, 
coroborarea acestuia cu articolul 16 nu va aduce nici o modificare.

În consecinţă, considerăm că temeiul juridic nu poate fi articolul 152 coroborat cu articolul 
16.

Articolele 42, 152 şi 308

În ceea ce priveşte articolul 422, o jurisprudenţă constantă indică faptul că alegerea temeiului 
juridic trebuie să fie determinată de elemente obiective susceptibile de a fi supuse unui control 
jurisdicţional cu privire la scopul şi conţinutul actului respectiv3. În plus, factorul decisiv ar 
trebui să îl constituie obiectul principal al actului4. 

Este evident faptul că centrul de greutate al propunerii nu îl constituie securitatea socială a 
lucrătorilor migranţi, expunerea de motive precizează în mod explicit că mecanismele 
prevăzute de acest instrument constituie o alternativă la cele prevăzute de Regulamentul nr. 
1408/715pentru lucrătorii migranţi. Pacienţii care primesc îngrijiri medicale transfrontaliere în 
temeiul prezentei directivă vor fi rambursaţi de sistemele naţionale de sănătate, orice diferenţă 
de sumă fiind plătită de către pacienţi. În timp ce lucrătorii migranţi pot beneficia de sistemul 
creat prin directivă, acest sistem nu îi vizează exclusiv pe aceştia, întrucât sfera de aplicare a 
directivei este mai generală („pacientul” este definit la articolul 4 litera (f) ca „orice persoană 
fizică care primeşte sau intenţionează să primească asistenţă medicală într-un stat membru).

Din cele de mai sus rezultă că articolul 152 nu poate fi considerat temei juridic.

                                               
1 Articolul 16 din Tratatul CE prevede următoarele:

Articolul 16
Fără a aduce atingere articolelor 73, 86 şi 87 şi având în vedere locul ocupat de serviciile de interes economic 
general în cadrul valorilor comune ale Uniunii, precum şi rolul pe care îl au acestea în promovarea coeziunii 
sociale şi teritoriale a Uniunii, Comunitatea şi statele membre, fiecare în limita competenţelor care le revin şi în 
limita domeniului de aplicare a prezentului tratat, se asigură de funcţionarea serviciilor respective pe baza 
principiilor şi în condiţiile care să le permită îndeplinirea misiunilor lor.
2 Articolul 42
Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251, adoptă, în domeniul securităţii 
sociale, măsurile necesare pentru instituirea liberei circulaţii a lucrătorilor, în special prin instituirea unui 
sistem care să asigure lucrătorilor migranţi şi persoanelor aflate în întreţinerea acestora dreptul la: 
(a) cumulul tuturor perioadelor luate în considerare de către diferitele legislaţii interne, în vederea dobândirii şi 
păstrării dreptului la prestaţii, precum şi pentru calcularea acestora;
(b) plata prestaţiilor pentru persoanele rezidente pe teritoriile statelor membre.
Consiliul hotărăşte în unanimitate pe parcursul întregii proceduri prevăzute la articolul 251.
3 Cauza 45/86 Comisia c. Consiliu [1987] Culegere 1439, punctul 5.
4 Cauza C-377/98 Regatul Ţărilor de Jos c. Parlamentul European şi Consiliu [2001] Culegere I-7079, punctul 
27.
5 JO L 149, 05.07.1971.
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În ceea ce priveşte articolul 3081, Curtea de Justiţie a statuat că articolul 308 din Tratatul CE 
poate constitui un temei juridic adecvat numai în cazul în care niciun alt articol din tratat nu 
acordă Comunităţii competenţele necesare2. Astfel, înainte de a alege această dispoziţie drept 
temei juridic, legiuitorul comunitar ar trebui să stabilească dacă nicio altă dispoziţie din tratat 
nu conferă competenţele necesare pentru măsura propusă. Este evident că nu ne aflăm în acest 
caz. Mai mult decât atât, pare dificil de imaginat situaţia în care articolul 308 ar putea fi 
folosit drept temei legal coroborat cu alte articole din tratat. 

În ultimul rând, ar trebui observat că cele trei temeiuri juridice (art. 42, 152 şi 308) sunt 
incompatibile întrucât prevăd proceduri şi un vot majoritar în Consiliu incompatibile reciproc.

Prin urmare, trebuie respinsă ideea unui temei juridic care constă din articolele 42, 152 şi 
308.

Articolele 137 şi 152

Articolul 1373 trebuie considerat coroborat cu articolul 136, care prevede următoarele:
                                               
1 Articolul 308
În cazul în care, în cursul funcţionării pieţei comune, o acţiune a Comunităţii apare ca necesară pentru 
realizarea unuia dintre obiectivele Comunităţii, fără ca prezentul tratat să fi prevăzut atribuţiile de a acţiona 
necesare în acest scop, Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei şi după consultarea Adunării, 
adoptă dispoziţiile corespunzătoare.
2 Cauza 45/86 Comisia c. Consiliu [1987] Culegere 1493, punctul 13.
3 Articolul 137
1. În vederea realizării obiectivelor menţionate la articolul 136, Comunitatea susţine şi completează acţiunea 
statelor membre în domeniile următoare:

(a) îmbunătăţirea, în special, a mediului de muncă, pentru a proteja sănătatea şi securitatea lucrătorilor;
(b) condiţiile de muncă;
(c) securitatea socială şi protecţia socială a lucrătorilor;
(d) protecţia lucrătorilor în caz de reziliere a contractului de muncă;
(e) informarea şi consultarea lucrătorilor;
(f) reprezentarea şi apărarea colectivă a intereselor lucrătorilor şi angajatorilor, inclusiv administrarea 
comună, sub rezerva alineatului (5);
(g) condiţiile încadrării în muncă a resortisanţilor ţărilor terţe stabiliţi legal pe teritoriul Comunităţii;
(h) integrarea persoanelor excluse de pe piaţa muncii, fără a aduce atingere articolului 150;
(i) egalitatea dintre bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte şansele pe piaţa forţei de muncă şi tratamentul la locul 
de muncă;
(j) lupta împotriva marginalizării sociale;
(k) modernizarea sistemelor de protecţie socială, fără a aduce atingere literei (c).

2. În acest scop, Consiliul:
(a) pot adopta măsuri menite să încurajeze cooperarea între statele membre prin iniţiative destinate să 
sporească cunoştinţele, să dezvolte schimburile de informaţii şi a celor mai bune practici, să promoveze 
abordările novatoare şi să evalueze experienţele dobândite, cu excluderea oricărei armonizări a actelor cu 
putere de lege şi a normelor administrative;
(b) pot adopta în domeniile menţionate la alineatul (1) literele (a)-(i), prin intermediul directivelor, recomandări 
minime aplicabile treptat, ţinând seama de condiţiile şi de reglementările tehnice existente în fiecare dintre 
statele membre. Aceste directive evită impunerea constrângerilor administrative, financiare şi juridice 
susceptibile să frâneze crearea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.
Consiliul hotărăşte în conformitate cu procedura menţionată la articolul 251 după consultarea Comitetului
Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor, cu excepţia domeniilor menţionate la alineatul (1) literele (c), 
(d), (f) şi (g) din prezentul articol, în privinţa cărora Consiliul hotărăşte în unanimitate la propunerea Comisiei 
şi după consultarea Parlamentului European şi a comitetelor menţionate. Consiliul, hotărând în unanimitate, la 
propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, poate decide ca procedura legislativă 
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“Comunitatea şi statele membre, conştiente de drepturile sociale fundamentale precum cele 
enunţate în Carta socială europeană semnată la Torino la 18 octombrie 1961 şi în Carta 
comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor adoptată în 1989, au ca 
obiective promovarea ocupării forţei de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de muncă, 
permiţând armonizarea acestora în condiţii de progres, o protecţie socială adecvată, dialogul 
social, dezvoltarea resurselor umane care să permită un nivel ridicat şi durabil al ocupării 
forţei de muncă şi combaterea marginalizării.
În acest scop, Comunitatea şi statele membre pun în aplicare măsuri care ţin seama de 
diversitatea practicilor naţionale, în special în domeniul relaţiilor convenţionale, precum şi 
de necesitatea de a menţine competitivitatea economiei Comunităţii.
Acestea apreciază că o asemenea de evoluţie va rezulta atât din funcţionarea pieţei comune, 
care va favoriza armonizarea sistemelor sociale, cât şi din procedurile prevăzute de prezentul 
tratat şi din apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative.

Având în vedere faptul că propunerea de directivă vizează „drepturile pacienţilor”, fără ca 
aceştia să fie în mod obligatoriu lucrători („pacientul” fiind definit la articolul 4 litera (f) din 
propunerea de directivă ca „orice persoană fizică care primeşte sau intenţionează să primească 
asistenţă medicală într-un stat membru”), şi ţinând seama de faptul că, în conformitate cu 
preambulul, propunerea de directivă acoperă următoarele modalităţi de furnizare a asistenţei
medicale: – Utilizarea asistenţei medicale în alt stat membru (şi anume: un pacient care 
apelează la tratamentul unui furnizor de asistenţă medicală într-un alt stat membru); acest 
aspect este definit ca „mobilitatea pacienţilor”; – Furnizarea transfrontalieră a asistenţei 
medicale (şi anume: livrarea serviciilor de pe teritoriul unui stat membru pe teritoriul altuia); 
cum ar fi, serviciile de telemedicină, diagnosticarea şi eliberarea de prescripţii de la distanţă, 
servicii de laborator; – Prezenţa permanentă a unui furnizor de asistenţă medicală (şi anume: 
stabilirea unui furnizor de asistenţă medicală într-un alt stat membru); precum şi – Prezenţa 
temporară a persoanelor (şi anume: mobilitatea cadrelor medicale, de exemplu, mutarea 
temporară în statul membru de origine a pacientului pentru furnizarea serviciilor la faţa 
locului)” nu intră în sfera de aplicare a articolului 136, care promovează ocuparea forţei de 
muncă, îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de muncă, permiţând armonizarea acestora în 
condiţii de progres, o protecţie socială adecvată, dialogul social, dezvoltarea resurselor umane 
care să permită un nivel ridicat şi durabil de ocupare a forţei de muncă şi combaterea 
marginalizării.

                                                                                                                                                  
ordinară să se aplice alineatului (1) literele (d), (f) şi (g).

3. .(2) Un stat membru poate încredinţa partenerilor sociali, la cererea lor comună, punerea în aplicare a 
directivelor adoptate în conformitate cu alineatul (2).
În acest caz, statul membru se asigură că, cel târziu la data la care o directivă trebuie transpusă în conformitate 
cu articolul 249, partenerii sociali au stabilit de comun acord dispoziţiile necesare, statul membru în cauză fiind 
obligat să adopte orice dispoziţii necesare care îi permit să fie în orice moment în măsură să garanteze 
rezultatele impuse de directiva respectivă.
4. Dispoziţiile adoptate în temeiul prezentului articol:
— nu aduc atingere dreptului recunoscut al statelor membre de a-şi defini principiile fundamentale ale 
sistemului lor de securitate socială şi nu trebuie să aducă atingere în mod semnificativ echilibrul financiar;
— nu pot împiedica un stat membru să menţină sau să adopte măsuri de protecţie mai stricte, compatibile cu 
tratatele.

5. Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică remuneraţiilor, dreptului de asociere, dreptului la grevă şi nici 
dreptului la lock-out.
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Având în vedere că articolul 152 a fost eliminat ca bază juridică, acesta nu poate fi coroborat 
cu articolul 137, neputând fi folosit ca temei juridic al propunerii de directivă.
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Concluzii

Articolul 95 constituie singurul temei juridic posibil. Cu toate acestea, trebuie subliniat că 
prezenta analiză are la bază propunerea Comisiei. O altă analiză privind temeiul juridic ar 
putea fi necesară dacă amendamentele adoptate prin vot în comisie ar modifica substanţial 
obiectivul şi conţinutul propunerii.

În cadrul şedinţei din 12 februarie 2009, Comisia pentru afaceri juridice a decis în consecinţă, 
cu 8 voturi pentru, 5 împotrivă şi o abţinere1, să recomande ca articolul 95 din Tratatul CE să 
constituie temeiul juridic al propunerii de directivă.

Vă asigur, domnule Preşedinte, de înalta mea consideraţie.

Giuseppe Gargani

                                               
1 La votul final au fost prezenţi: Alin Lucian Antochi (preşedinte în exerciţiu), Rainer Wieland (vicepreşedinte), 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vicepreşedinte), Francesco Enrico Speroni (vicepreşedinte), Monica 
Frassoni (raportor), Sharon Bowles, Brian Crowley, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Alain Lipietz, Manuel 
Medina Ortega, Georgios Papastamkos, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina.


