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Domnule președinte,

Prin scrisoarea dumneavoastră din 11 noiembrie 2010 ați sesizat Comisia pentru afaceri 
juridice, în conformitate cu articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, să 
examineze dacă articolul 31 din Tratatul Euratom (CEEA) reprezintă temeiul juridic adecvat 
al sus-menționatei propuneri a Comisiei și dacă nu ar fi mai potrivit să se opteze pentru 
articolul 168 alineatul (4) litera (b) din TFUE.

Comisia a examinat chestiunea mai sus menționată în cursul reuniunii sale din 22 noiembrie 
2010.

I - Context

Comisia a adoptat propunerea sa de reformare a Regulamentului Consiliului de stabilire a 
nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a produselor alimentare și a furajelor 
după un accident nuclear sau altă situație de urgență radiologică (denumită în continuare 
„propunerea”) la 27 aprilie 2010 și a prezentat-o Parlamentului European în cadrul procedurii 
de consultare. Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea în conformitate cu 
articolul 87 din Regulamentul de procedură (reformare) și a recomandat la 23 iunie 2010 
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Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) să procedeze la examinarea fondului 
propunerii. Comisia pentru industrie, cercetare și energie examinează în prezent fondul 
propunerii iar raportorul, Ivo Belet, a prezentat un proiect de raport (denumit în continuare 
„proiectul de raport”).

Prin scrisoarea sa din 11 noiembrie, președintele Comisiei ITRE a solicitat avizul Comisiei 
pentru afaceri juridice cu privire la alegerea temeiului juridic al propunerii, după prezentarea 
în cadrul comisiei a unor amendamente care vizează modificarea acestuia. 

II - Temeiul juridic

1.   Temeiul juridic al propunerii Comisiei

Propunerea se bazează pe articolul 31 (titlul II capitolul 3: Protecția sănătății) din CEEA, care 
prevedere următoarele: 

„Articolul 31 

 Normele de bază sunt elaborate de Comisie după obținerea avizului unui grup de 
personalități desemnate de Comitetul Științific și Tehnic dintre experții științifici ai statelor 
membre, în special dintre experții din domeniul sănătății publice. Comisia cere avizul 
Comitetului Economic și Social pentru normele de bază astfel elaborate. 

 După consultarea Parlamentului European, Consiliul stabilește normele de bază cu 
majoritate calificată la propunerea Comisiei, care îi transmite punctele de vedere ale 
comitetelor solicitate de aceasta.”

„Normele de bază” menționate la articolul 31 sunt definite la articolul 30 din CEEA, care 
prevede următoarele:

„Articolul 30 
La nivelul Comunității se instituie norme de bază cu privire la protecția sănătății populației și 
lucrătorilor împotriva pericolelor care rezultă din radiațiile ionizante. 
„Norme de bază” înseamnă: 
(a) dozele maxime admise în condiții de securitate suficientă, 
(b) expunerile și contaminările maxime admise, 
(c) principiile fundamentale de supraveghere medicală a lucrătorilor.”

În fine, articolul 32 din CEEA prevede următoarele:

„Articolul 32 
 La solicitarea Comisiei sau a unui stat membru, normele de bază pot fi revizuite sau 
completate urmând procedura descrisă la articolul 31. 

Comisia trebuie să examineze orice cerere formulată de un stat membru.”
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2. Amendamentele propuse la temeiul juridic

Așa cum a notificat președintele Comisiei ITRE în scrisoarea sa, raportorul, Ivo Belet, dorește 
să modifice temeiul juridic înlocuindu-l cu o trimitere la Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), și anume articolul 168 alineatul (4) litera (b), care prevedere următoarele:

„Articolul 168
(fostul articol 152 din TCE)

(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:
(...)
(b) de măsuri în domeniile veterinar și fitosanitar, având în mod direct ca obiectiv protecția 
sănătății publice;
(...)”

Ca justificare a amendamentului depus, raportorul afirmă că articolul 168 alineatul (4) litera 
(b) „permite adoptarea de măsuri în domeniul fitosanitar. Scopul regulamentului este 
stabilirea nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a produselor alimentare și 
a furajelor după un accident nuclear sau altă situație de urgență radiologică, în timp ce 
Directiva 96/29/Euratom a Consiliul, pe baza articolul 31 din CEEA, ce se axează pe un grup 
de persoane care pot face obiectul unei posibile contaminări radioactive. Referirea la 
Tratatul Euratom este deci inadecvată, întrucât scopul principal al regulamentului este 
protecția sănătății publice, un domeniu reglementat de articolul 168 din TFUE.”

Trebuie remarcat faptul că alegerea articolului 168 drept temei juridic implică trecerea de la 
procedura de consultare la procedura legislativă ordinară, la care Parlamentul participă pe
deplin.

III - Analiză 

Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție, „alegerea temeiului juridic pentru o măsură 
comunitară trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuși controlului juridic, 
printre care figurează în special scopul și conținutul măsurii.”1 Prin urmare, scopul și 
conținutul măsurii trebuie să corespundă domeniului de aplicare al temeiului juridic.

                                               
1 A se vedea cauza cea mai recentă C-411/06 Comisia/Parlamentul şi Consiliul (hotărârea din 8 septembrie 
2009), nepublicată încă în Rep.
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CEEA conține prevederi care permit Comunității să reglementeze utilizarea energiei nucleare 
de către statele membre, în special în ceea ce privește garanțiile nucleare și protecția sănătății.
În conformitate cu articolul 2 litera (b) din CEEA, Comunitatea trebuie „să stabilească norme 
unitare de securitate pentru protecția sanitară a populației și a lucrătorilor și să vegheze la 
aplicarea acestora”, Titlul II capitolul 3 din tratat, privind protecția sănătății, conține 
prevederi referitoare la normele de bază privind protecția împotriva radiațiilor ionizante.

Regulamentul propus stabilește procedura de determinare a nivelurilor maxime permise de 
contaminare radioactivă a produselor alimentare și a furajelor care pot fi comercializate după 
producerea unui accident nuclear sau a oricărui alt caz de urgență radiologică, care ar putea 
conduce sau a condus la o contaminare radioactivă semnificativă a produselor alimentare și a 
furajelor.1 În același timp, anexele I și III prevăd nivelurile maxime permise de contaminare a 
produselor alimentare și a furajelor. Acesta urmează să fie adoptat ca regulament Euratom.

Curtea de Justiție a examinat deja o dată alegerea temeiului juridic pentru Regulamentul nr. 
3954/87 al Consiliului, care face obiectul prezentei propuneri de reformare și a afirmat 
următoarele: „Scopul Regulamentului nr. 3954/87 este acela de a stabili norme unitare de 
securitate pentru protecția sanitară a populației și a lucrătorilor, așa cum este prevăzut la 
articolul 2 litera (b) din Tratatul CEEA. Acesta stabilește nivelurile maxime permise de 
contaminare radioactivă a produselor alimentare și a furajelor și solicită Comisiei să adopte, 
în eventualitatea unui accident nuclear sau a oricărei alte situații de urgență radiologică, în 
cazul în care circumstanțele impun acest lucru, un regulament care să conțină nivelurile 
maxime permise ce vor fi aplicate. Având în vedere că scopul său este acela de a proteja 
populația împotriva pericolelor legate de produsele alimentare și furajele care au fost 
contaminate radioactiv, acesta a putut fi adoptat în temeiul articolului 31 din Tratatul 
CEEA.”2 În acest caz, Curții i s-a solicitat să decidă dacă cel mai adecvat temei juridic nu ar fi 
fost articolul 100a din Tratatul CEE3, iar Curtea a răspuns că „faptul că regulamentul prevede 
și interzicerea comercializării produselor alimentare și a furajelor cu un nivel de 
contaminare radioactivă ce depășește nivelurile maxime permise face să nu fie necesară  
utilizarea în același timp a articolului 100a din Tratatul CEE. De fapt, având în vedere că 
interdicția reprezintă doar o condiție pentru aplicarea eficientă a nivelurilor maxime 
permise, regulamentul are doar efectul incidental de armonizare a condițiilor pentru libera 
circulație a bunurilor în cadrul Comunității, evitând adoptarea unor măsuri unilaterale de 
către diferitele state membre.”  Tribunalul a declarat și că: „Din indicații rezultă mai degrabă 
că scopul articolelor menționate este acela de a garanta protecția consecventă și eficientă a 
sănătății populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante, indiferent care ar 
fi sursa acestor radiații și categoriile de persoane expuse la aceste radiații.”

                                               
1 Articolul 1 alineatul (1) din propunere.
2 Cauza C-70/88 Parlamentul European/Consiliul [1991] Rec. 1991 I-4529. 
3 Procedură de apropiere a legislaţiilor pe piaţa internă (actualul articol 114 din TFUE).
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Ulterior, Curtea a făcut referite la această hotărâre în hotărârea sa din cauza C-29/99 
Comisia/Consiliul1, pentru a sublinia că „Curtea a refuzat să susțină interpretarea restrictivă 
a articolului 30 și următoarele din CEEA, propusă de Parlament. Aceasta a susținut că 
scopul acestor articole este de a garanta protecția consecventă și eficientă a sănătății 
populației împotriva pericolelor prezentate de radiațiile ionizante, indiferent de sursa 
acestora.”

De asemenea, Curtea a subliniat că interpretarea „trebuie să se facă în lumina obiectivului 
menționat în preambulul la Tratatul CEEA, și anume «stabilirea condițiilor de securitate 
menite să îndepărteze pericolele pentru viața și sănătatea populațiilor»”2.

Se pare că articolul 30 și următoarele din CEEA prevăd un temei juridic autonom pentru 
stabilirea unor norme de siguranță de bază cu privire la protecția sănătății populației 
(sănătatea publică) împotriva pericolelor care rezultă din radiațiile ionizante și, în special, 
permit adoptarea nivelurilor maxime permise de contaminare. 

Totuși, având în vedere că articolul 168 din TFUE se referă la sănătatea publică și solicită 
asigurarea unui nivel înalt de protecție a sănătății umane în definirea și punerea în aplicare a 
tuturor politicilor și activităților Uniunii, se poate susține că acesta ar trebui utilizat de fapt ca 
temei juridic pentru adoptarea măsurilor în cauză. Serviciul Juridic al Parlamentului, în nota 
sa din 18 noiembrie 2010, prezintă diverse argumente în acest sens, înainte de a se declara în 
favoarea articolului 168 alineatul (4) litera (b) din TFUE.

În primul rând, faptul că Curtea a respins cererile anterioare care susțin un temei juridic 
privind piața internă și a confirmat că articolul 31 din CEEA este singurul temei juridic valid 
nu împiedică o nouă abordare de către Curte. De fapt, temeiul juridic la care se face referire în 
amendamentul prezentat de raportor nu exista la momentul deliberării în cauza C-70/88. 
Articolul 168 alineatul (4) litera (b) din TFUE a fost introdus doar de Tratatul de la Maastricht 
în 19923.

În al doilea rând, trebuie reamintit și că simplul fapt că este vorba de un incident nuclear sau 
de o situație de urgență de acest tip nu înseamnă în mod automat că temeiul juridic se află în 
CEEA. Curtea a hotărât în cauza C-62/884 privind Regulamentul 3955/875 următoarele:
„Recurgerea la articolul 113 [actualul articol 207 din TFUE] ca temei juridic pentru 
regulamentul contestat nu poate fi exclusă din motiv că articolul 30 și următoarele din 
Tratatul CEEA prevăd reglementări specifice în cazul normelor de bază pentru protecția 
sănătății populației împotriva pericolelor care rezultă din radiațiile ionizante. Prevederile 
respective care apar într-un capitol intitulat «Protecția sănătății», care face parte din cel de-
al doilea titlu al Tratatului CEEA intitulat «Dispoziții menite să încurajeze progresul în 

                                               
1 Cauza C-29/99 Comisia/Consiliul [2002] Rec. 2002 I-11282, punctul 80.
2 Ibidem, punctul 75.
3 Pe atunci, acesta era articolul 129 alineatul (4) litera (b) din Tratatul CE, modificat de Tratatul de la Amsterdam 
şi renumerotat articolul 152 alineatul (4) litera (b) în TCE.
4 Cauza C-62/88 Grecia/Consiliu [1990] Rec. I-1527, punctele 16-18.
5 Regulamentul (CEE) nr. 3955/87 al Consiliului din 22 decembrie 1987 privind condiţiile de import ale 
produselor agricole originare din ţările terţe în urma accidentului produs la centrala electrică nucleară de la 
Cernobâl, JO L 146, 30.12.1987, p.14.
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domeniul energiei nucleare», au scopul de a asigura protecția sănătății populației în sectorul 
nuclear. Acestea nu vizează reglementarea comerțului între Comunitate și statele 
nemembre.”

În al treilea rând, propunerea însăși face referire în considerentul 5 la o serie de măsuri 
„adoptate pentru a asigura că anumite produse agricole sunt introduse în Uniune numai în 
conformitate cu normele comune care protejează sănătatea publică”. Măsurile la care se face 
referire includ Regulamentul (CEE) nr. 1707/86 al Consiliului1, Regulamentul (CEE) nr. 
3020/86 al Consiliului2 și Regulamentul (CEE) nr. 3955/87 al Consiliului. Aceste acte juridice 
confirmă că formularea unui răspuns juridic în urma unui accident nuclear nu necesită 
neapărat un act în temeiul CEEA.

În fine, articolul 168 alineatul (4) litera (b) din TFUE ar putea oferi într-adevăr un temei 
juridic adecvat pentru propunere. Acest articol prevede ca măsurile adoptate în temeiul său să 
aibă „în mod direct ca obiectiv protecția sănătății publice”, lucru care este fără îndoială 
adevărat în cazul prezentei propuneri care stabilește nivelurile „maxime permise de 
contaminare (…) a produselor alimentare și a furajelor”3. Un argument suplimentar în 
sprijinul acestei poziții îl reprezintă articolul 6, care prevede că doar produsele alimentare și 
furajele care respectă nivelurile maxime permise prevăzute în acest regulament pot fi 
comercializate. Definiția produselor alimentare și a furajelor prevăzută la articolul 1 alineatul 
(2) din propunere („produsele destinate consumului uman fie imediat, fie după prelucrare” și, 
respectiv, „produsele care sunt destinate în exclusivitate hrănirii animalelor”) subliniază 
scopul propunerii. Mai jos se află lista unor acte juridice adoptate în temeiul articolului 168 
alineatul (4) litera (b) din TFUE: 

 Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 
octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine 
animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine 
animală)4

 Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 
ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena furajelor5,

 Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 
februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din 
sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și 
de modificare a Directivei 91/414/CEE6;

                                               
1 Regulamentul (CEE) nr. 1707/86 al Consiliului din 30 mai 1986 privind condiţiile de import ale produselor 
agricole originare din ţările terţe în urma accidentului produs la centrala electrică nucleară de la Cernobâl, JO L 
14, 31.5.1986, p.88. Acest regulament se referă la Tratatul CEE; totuşi, regulamentul nu se referă la niciun 
articol în mod special.
2  Regulamentul (CEE) nr. 3020/86 al Consiliului din 30 septembrie 1986 de extindere a Regulamentului (CEE) 
nr. 1707/86 privind condiţiile de import ale produselor agricole originare din ţările terţe în urma accidentului 
produs la centrala electrică nucleară de la Cernobâl, JO L 280, 1.10.1986, p.79. Acest regulament se referă la 
Tratatul CEE; totuşi, regulamentul nu se referă la niciun articol în mod special.

3 A se vedea cauzele comune C-453/03, C-11/04, C-12/04 şi C-194/04 ABNA e.a.[2005] Rec. I-10423 
4 JO L 300, 14.11.2009, p. 1.
5 JO L 35, 8.2.2005, p. 1. 
6 JO L 70, 16.3.2005, p. 1.  
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 Regulamentul (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 
aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale 
privind produsele de origine animală destinate consumului uman1.

Reiese, prin urmare, că propunerea ar putea fi considerată ca o măsură în domeniul fitosanitar 
și/sau veterinar care are ca obiectiv direct protecția sănătății populației.

IV - Concluzii și recomandări

Ținând seama de analiza de mai sus, se ajunge la concluzia că faptul că, înainte de 
introducerea articolului 168 din TFUE în 1992, Curtea a considerat articolul 31 din CEEA ca 
fiind temeiul juridic adecvat pentru regulamentul propus spre reformare nu reprezintă un 
argument puternic pentru a se exclude posibilitatea recurgerii la articolul 168 alineatul (4) 
litera (b) - care nu exista la acel moment și care se referă la protecția sănătății populației - ca 
temei juridic.

În cursul reuniunii sale din 22 noiembrie 2010, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât în 
unanimitate2 să recomande ca temeiul juridic al propunerii să fie considerat articolul 168 
alineatul (4) litera (b) din TFUE.

Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 JO L 139, 30.4.2004, p. 206. 
2 La votul final au fost prezenţi: Klaus-Heiner Lehne (preşedinte), Luigi Berlinguer (vicepreşedinte), Raffaele 
Baldassarre (vicepreşedinte), Evelyn Regner (vicepreşedintă), Sebastian Valentin Bodu (vicepreşedinte), Eva 
Lichtenberger (raportoare), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, 
Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Francesco Enrico Speroni, József Szájer, Alexandra Thein, Cecilia 
Wikström şi Tadeusz Zwiefka.


