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Preşedinte
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
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Ref.: Aviz privind temeiul juridic al modificării anumitor directive în domeniul 
mediului, al agriculturii, al politicii sociale şi al sănătăţii publice ca urmare a 
schimbării statutului Mayotte în raport cu Uniunea Europeană 
[COM(2013)0418] (COM(2013)0418 – C7 0176/2013 – 2013/0192(COD))

Prin scrisoarea din 19 septembrie 2013, aţi cerut Comisiei pentru afaceri juridice, în 
conformitate cu articolul 37 din Regulamentul de procedură, să examineze temeiul juridic al 
propunerii de directivă menţionată mai sus.

Temeiul juridic propus de către Comisie îl constituie articolul 43 alineatul (2), articolul 114, 
articolul 153 alineatul (2), articolul 168 şi articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

În urma modificării, prin Decizia Consiliului European 2012/419/UE1, a statutului Mayotte de 
la ţară şi teritoriu de peste mări la regiune ultraperiferică, la 30 septembrie 2012, Consiliul 
Uniunii Europene a hotărât să modifice temeiul juridic al propunerii astfel încât acesta să fie 
articolul 349 din TFUE.

Prin urmare, în scrisoare aţi solicitat un aviz cu privire la temeiul juridic corect şi, de 
asemenea, cu privire la legalitatea Deciziei Consiliului European, iar în caz contrar, la căile de 
atac posibile.

                                               
1 Decizia 2012/419/UE a Consiliului European din 11 iulie 2012 de modificare a statutului Mayotte în raport cu 
Uniunea Europeană (JO L 204, 31.7.2012, p. 131).
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I - Context

În urma unui referendum ce a avut loc în 2009, comunitatea franceză de peste mări Mayotte, 
situată la nord de Madagascar, în Oceanul Indian, a devenit un departament al Franţei 
începând cu 31 martie 2011 şi, prin urmare, prin scrisoarea sa din 26 octombrie 20111, 
Preşedintele Franţei a solicitat, prin urmare, Consiliului European să iniţieze procedura 
prevăzută la articolul 355 alineatul (6) din TFUE, prin care să adopte o decizie care să 
modifice statutul Mayotte în raport cu tratatele UE de la ţară sau teritoriu de peste mări la 
regiune ultraperiferică. Scrisoarea făcea, de asemenea, referinţă la Declaraţia nr. 43 privind 
articolul 355 alineatul (6) din TFUE, care era formulată astfel:

Înaltele Părţi Contractante convin asupra luării unei decizii de către 
Consiliul European, în temeiul articolului 355 alineatul (6), privind 
modificarea statutului insulei Mayotte în raport cu Uniunea, astfel încât acest 
teritoriu să devină o regiune ultraperiferică în înţelesul articolului 355 
alineatul (1) şi al articolului 349, atunci când Consiliului şi Comisiei le este 
notificat de către autorităţile franceze faptul că evoluţia în curs de 
desfăşurare a statutului intern al insulei permite acest lucru.

Prin urmare, după consultarea Comisiei2, în conformitate cu articolul 355 alineatul (6) din 
TFUE, la 12 iulie 2012, Consiliul European a adoptat în unanimitate Decizia susmenţionată. 

Articolul 1 din Decizie menţionează că, începând cu 2014, Mayotte nu mai are statutul de ţară 
şi teritoriu de peste mări, căruia i se aplică dispoziţiile părţii a patra a Tratatului privind 
funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), devenind o regiune ultraperiferică a Uniunii în sensul 
articolului 349 din TFUE. Articolul 2 este formulat astfel:

Articolul 2

TFUE se modifică după cum urmează:

(1) La articolul 349 primul paragraf, cuvântul „Mayotte� se introduce după 
cuvântul „Martinica�.

(2) La articolul 355 alineatul (1), cuvântul „Mayotte� se introduce după 
cuvântul „Martinica�.

(3) În anexa II, se elimină a şasea liniuţă.

Decizia are aceeaşi structură şi a fost adoptată utilizând aceeaşi procedură ca şi Decizia  
Consiliului European adoptată în 2010 privind modificarea statutului insulei franceze Saint-

                                               
1 A se vedea Documentul EUCO 114/11 al Consiliului din 15 noiembrie 2011.
2 C(2012) 3506 final, disponibil în documentul Consiliului 11006/12.
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Barthélemy din Caraibe, din regiune ultraperiferică în ţară sau teritoriu de peste mări1. 

Totuşi, trebuie remarcat faptul că niciuna din modificările formulării din TFUE, în 
conformitate cu aceste două Decizii ale Consiliului European, nu se reflectă în cea mai 
recentă versiune consolidată a TFUE, publicată la 26 octombrie 20122. Cu toate acestea, ele 
sunt incluse în propria versiune consolidată a textului publicată de Consiliu3.

II – Articolele relevante din tratat

În propunerea Comisiei, următoarele articolele din TFUE sunt prezentate ca temei juridic 
(sublinierea noastră):

Articolul 43
[...]

2. „Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară şi după consultarea Comitetului Economic şi 
Social, stabilesc organizarea comună a pieţelor agricole prevăzută la 
articolul 40 alineatul (1), precum şi celelalte dispoziţii necesare pentru 
îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul agriculturii şi 
pescuitului.”
Articolul 114
1. Cu excepţia cazului în care tratatele dispun altfel, dispoziţiile următoare se 
aplică în vederea realizării obiectivelor enunţate la articolul 26. Parlamentul 
European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară 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 interne.

[...]

Articolul 153
[...]

Parlamentul European şi Consiliul hotărăsc în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară după consultarea Comitetului Economic şi Social şi a 
Comitetului Regiunilor.

[...]

                                               
1 Decizia 2010/718/UE a Consiliului European din 29.10.2010 de modificare a statutului insulei Saint-
Barthélemy în raport cu Uniunea Europeană (JO L 325, 9.12.2010, p. 4).
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:326:FIN:RO:PDF .
3 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st06/st06621.en07.pdf 
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Articolul 168
[...]

4. Prin derogare de la articolul 2 alineatul (5) şi de la articolul 6 litera (a) şi 
în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (k), Parlamentul European şi 
Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară şi după 
consultarea Comitetului Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor, 
contribuie la realizarea obiectivelor menţionate de prezentul articol prin 
adoptarea, pentru a face faţă obiectivelor comune în materie de securitate:

[...]

5. Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară şi după consultarea Comitetului Economic şi Social şi a 
Comitetului Regiunilor, pot adopta, de asemenea, măsuri de încurajare în 
scopul protecţiei şi îmbunătăţirii sănătăţii umane, în special în scopul 
combaterii epidemiilor transfrontaliere, măsuri privind supravegherea 
ameninţărilor transfrontaliere grave asupra sănătăţii, alerta în cazul unor 
asemenea ameninţări şi combaterea acestora, precum şi măsuri al căror 
obiectiv direct îl reprezintă protejarea sănătăţii publice în ceea ce priveşte 
tutunul şi consumul excesiv de alcool, excluzând orice armonizare a actelor 
cu putere de lege şi a normelor administrative ale statelor membre.

[...]

Articolul 192
1. Parlamentul European şi Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară şi după consultarea Comitetului Economic şi Social şi a 
Comitetului Regiunilor, decid cu privire la acţiunile pe care Uniunea 
urmează să le întreprindă în vederea realizării obiectivelor menţionate la 
articolul 191.

[...]

Consiliul propune următorul articol ca temei legal pentru directivă (sublinierea noastră):

Articolul 349
Ţinând seama de situaţia economică şi socială structurală din Guadelupa, 
Guyana Franceză, Martinica, Reunion, Saint-Barthelemy şi Saint-Martin, a 
insulelor Azore, Madeira şi Canare, situaţie care este agravată de depărtare, 
insularitate, suprafaţa redusă, relieful şi clima dificile, dependenţa economică 
de un număr redus de produse, factori a căror persistenţă şi combinare 
dăunează grav dezvoltării acestora, Consiliul, la propunerea Comisiei şi 
după consultarea Parlamentului European, adoptă măsuri specifice care 
urmăresc să stabilească, în special, condiţiile de aplicare a tratatelor în 
regiunile respective, inclusiv în ceea ce priveşte politicile comune. În cazul în 
care măsurile respective sunt adoptate de Consiliu în conformitate cu o 
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procedură legislativă specială, acesta hotărăşte, de asemenea, la propunerea 
Comisiei şi după consultarea Parlamentului European.

Măsurile prevăzute la primul paragraf se referă în special la politicile vamale 
şi comerciale, politica fiscală, zonele libere, politicile din domeniul 
agriculturii şi pescuitului, condiţiile de aprovizionare cu materii prime şi 
bunuri de consum de primă necesitate, ajutoarele de stat şi condiţiile de acces 
la fondurile structurale şi la programele orizontale ale Uniunii.

Consiliul adoptă măsurile prevăzute la primul paragraf ţinând seama de 
caracteristicile şi constrângerile specifice regiunilor ultraperiferice fără să 
aducă atingere integrităţii şi coerenţei ordinii juridice a Uniunii, inclusiv 
pieţei interne şi politicilor comune.

III - Temeiurile juridice propuse

Articolul 43 din TFUE oferă temeiul juridic pentru politicile comune în domeniul agriculturii 
şi pescuitului. Procedura este procedura legislativă ordinară.

Articolul 114 din TFUE constituie temeiul juridic pentru adoptarea măsurilor privind 
apropierea actelor statelor membre care au ca obiect instituirea şi funcţionarea pieţei interne. 
Procedura este procedura legislativă ordinară.

Articolul 153 din TFUE constituie temeiul juridic pentru adoptarea măsurilor privind protecţia 
sănătăţii şi securităţii  lucrătorilor, precum şi securitatea şi protecţia socială a acestora. 
Procedura este procedura legislativă ordinară.

Articolul 168 din TFUE constituie temeiul juridic pentru adoptarea măsurilor privind protecţia 
sănătăţii publice. Procedura este procedura legislativă ordinară.

Articolul 192 din TFUE constituie temeiul juridic pentru acţiunile pe care Uniunea urmează 
să le întreprindă în vederea realizării obiectivelor politicii Uniunii în domeniul mediului. 
Procedura este procedura legislativă ordinară.

Articolul 349 din TFUE constituie temeiul juridic pentru adoptarea măsurilor specifice care 
urmăresc să stabilească, în special, condiţiile de aplicare a tratatelor în regiunile 
ultraperiferice, inclusiv în ceea ce priveşte politicile comune, pentru a ţine seama de situaţia 
socială şi economică specifică a acestora. Consiliul adoptă aceste măsuri la propunerea 
Comisiei şi după consultarea Parlamentului European.

IV - Jurisprudenţa privind temeiul juridic

În conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din TUE, fiecare instituţie acţionează în limitele 
atribuţiilor care îi sunt conferite prin tratate, în conformitate cu procedurile, condiţiile şi 
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scopurile prevăzute de acestea1.

În conformitate cu jurisprudenţa constantă a Curţii de Justiţie, „alegerea temeiului juridic al 
unui act comunitar trebuie fondată pe elemente obiective care pot fi supuse controlului 
jurisdicţional, printre care figurează în special scopul şi conţinutul actului”2. Prin urmare, 
alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză. 

În plus, dacă propunerea de act urmăreşte simultan mai multe obiective sau are mai multe 
componente legate în mod inseparabil, fără ca unul(una) dintre acestea să fie secundar(ă) şi 
indirect(ă) în raport cu celălalt (cealaltă), acest act va trebui să fie bazat pe diferitele temeiuri 
juridice corespunzătoare3.

V. Scopul şi conţinutul directivei propuse

În avizul său menţionat la iniţiativa franceză cu privire la modificarea statutului Mayotte, 
Comisia a declarat că va examina cererea privind derogările şi perioade de tranziţie prezentate 
de Franţa şi, dacă este necesar, va prezenta propriile propuneri

Prin urmare, propunerea prezentată de Comisie prevede calendarul şi modalităţile specifice ce 
trebuie respectate de către Franţa, atunci când pune în aplicare cele şase directive existente în 
domeniul mediului, agriculturii, politicii sociale şi sănătăţii publice. 

VI - Stabilirea temeiului juridic adecvat

Întrebarea la care trebuie să se răspundă pentru a se stabili temeiul juridic corect pentru 
directiva propusă este dacă prevederile acesteia trebuie considerate măsuri specifice pentru 
aplicarea tratatelor în Mayotte, ţinând seama de situaţia sa economică şi socială structurală.

Temeiul juridic propus de Comisie se referă direct la diferitele temeiuri juridice ale celor şase 
directive în cauză, iar scopul şi conţinutul propunerii este de a oferi calendarul şi modalităţile 
specifice pentru punerea lor în aplicare în ceea ce priveşte Mayotte. 

Prin urmare, propunerea nu prevede noi norme privind măsurile specifice, ţinând cont de 
situaţia socială şi economică specifică din Mayotte. Prin urmare, chiar dacă statutul Mayotte a 
fost modificat prin Decizia Consiliului European la statutul de regiune ultraperiferică, căreia i 
se aplică articolul 349 din TFUE, această propunere nu se referă la măsurile luate în acest 
temei juridic.

Deoarece există temeiuri juridice diferite pentru directivele în cauză şi nici una nu este 
secundară şi indirectă în raport cu celelalte, propunerea va trebui să fie bazată pe diferitele 
temeiuri juridice corespunzătoare. Din moment ce toate acestea necesită aplicarea procedurii 
legislative ordinare, aceasta va trebui, prin urmare, să fie procedura ce trebuie urmată pentru 
                                               
1 Cauza C-403/05 Parlamentul/ Comisia, Rec., 2007, p. I-9045, punctul 49 şi jurisprudenţa citată.
2 Cauza C-45/86 Comisia/ Consiliu (Preferinţele tarifare generalizate), Rec., 1987, 1439, punctul 5; Cauza C-
440/05 Comisia/ Consiliu, Rec., 2007, p. I-9097; Cauza C-411/06 Comisia/ Parlamentul şi Consiliul (8 
septembrie 2009) (OJ C 267 of 07.11.2009, p.8).
3 A se vedea cauza C-411/06, menţionată mai sus, punctele 46-47.
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propunere.

Ar trebui mai trebui remarcat faptul că, în temeiul articolului 355 alineatul (6) din TFUE, 
Consiliul European poate modifica statutul de ţară sau teritoriu de peste mări în ceea ce 
priveşte aplicarea tratatelor în acea ţară sau teritoriu de peste mări, însă textul efectiv al 
tratatelor poate fi modificat numai prin utilizarea procedurilor prevăzute la articolul 48 din 
TUE. Prin urmare, se poate pune întrebarea cât de adecvată este adoptarea deciziilor de 
modificare a textului tratatelor de către Consiliul European, în special ţinând cont de 
dispoziţiile articolului  13 alineatul (2) din TUE, care prevede că fiecare instituţie acţionează 
în limitele atribuţiilor care îi sunt  conferite prin tratate.

VII - Concluzie şi recomandări

Ţinând seama de analiza anterioară, în conformitate cu propunerea Comisiei, articolul 43 
alineatul (2), articolul 114, articolul 153 alineatul (2), articolul 168 şi articolul 192 alineatul 
(1) din TFUE, constituie temeiul juridic adecvat pentru propunere.

La reuniunea sa din 14 octombrie 2013, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât, în 
consecinţă, în unanimitate1, să adopte poziţia potrivit căreia temeiul juridic propus de 
Consiliu, şi anume articolul 349 din TFUE, este incorect, iar temeiul juridic propus de 
Comisie este corect.

Pe această bază, prin urmare, Comisia pentru afaceri juridice a decis, de asemenea, să 
recomande Preşedintelui Parlamentului, în conformitate cu articolul 128 din Regulamentul de 
procedură, să introducă o acţiune în faţa Curţii de Justiţie, odată ce decizia Consiliului de a 
solicita avizul Parlamentului a fost publicată în Jurnalul Oficial, pentru a proteja prerogativele 
Parlamentului în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) din TUE.

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Parlamentului să nu întreprindă nicio acţiune cu 
privire la Decizia Consiliului European 2012/419/UE de modificare a tratatului.

Cu stimă,

Klaus-Heiner Lehne
                                               
1 La votul final au fost prezenţi următorii: Sebastian Valentin Bodu (Vicepreşedinte), Françoise Castex 
(Vicepreşedinte), Marielle Gallo, Jutta Haug (în confomitate cu articolul 187 alineatul (2) din Regulamentul de 
procedură), Klaus-Heiner Lehne (Preşedinte), Eva Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (în 
confomitate cu articolul 193 alineatul (3) din Regulamentul de procedură) Bernhard Rapkay, Francesco Enrico 
Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka.


