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Stimate Domnule președinte,

Prin scrisoarea dumneavoastră din 7 iunie 2012 ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în 
conformitate cu articolul 37 din Regulamentul de procedură, pentru a-și exprima avizul cu 
privire la pertinența înlocuirii formulării „articolul 42 și articolul 43 din TFUE” propusă de 
către Comisie, cu formularea „articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din TFUE” ca temei 
juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
– COM(2011)0627.

Context

I. Propunere

Propunerea face parte din cadrul legislativ al Politicii agricole comune pentru perioada 2014-
2020. Există intenția de a se înlocui Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului din 20 
septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală cu Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală1 pe baza propunerii prezentate de Comisie la 6 octombrie 2011, care 
                                               
1 JO L 277, 21.10.2005, p. 1.
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stabilește norme comune pentru toate fondurile care operează într-un cadru strategic comun1. 
Noul FEADR este conceput să facă parte din cadrul strategic comun aplicabil, de asemenea, 
Fondului european regional pentru dezvoltare rurală , Fondului social european, Fondului de 
coeziune și Fondului european pentru pescuit și afaceri maritime, în vederea îndeplinirii 
obiectivelor strategiei Europa 2020 (creștere sustenabilă, creștere inteligentă, creștere 
incluzivă).

Propunerea pornește de la ideea de bază care pleacă de la conceptul actual de dezvoltare 
rurală al sistemelor multianuale concepute și cofinanțate de statele membre (sau de către 
regiuni). În locul celor trei axe anterioare legate de chestiuni cu caracter economic, social și 
de mediu, cu cerințe de cheltuieli minime pentru fiecare axă, noua perioadă de programare va 
avea șase priorități: încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării; consolidarea 
competitivității; promovarea organizării lanțurilor alimentare și a gestionării riscurilor; 
refacerea, conservarea și consolidarea ecosistemelor; promovarea utilizării eficiente a 
resurselor și tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon; promovarea incluziunii 
sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale. Statele membre 
trebuie, în continuare, să păstreze 25% din fondurile destinate dezvoltării rurale pentru 
chestiuni legate de gestionarea terenurilor și combaterea schimbărilor climatice. Pentru a 
atinge obiectivele stabilite în contextul acestor priorități (ținând seama de propriile lor nevoi 
specifice), statele membre/regiunile trebuie să elaboreze combinații de măsuri care să provină 
dintr-un ansamblu simplificat de opțiuni. Regulamentul propus include norme privind 
elaborarea, aprobarea și revizuirea programelor care urmează în mare măsură normele actuale 
și oferă subprogramelor (de exemplu, celor privind tinerii fermieri, micii fermieri, zonele 
montane, lanțurile de aprovizionare scurte) posibilitatea de a beneficia de un volum sporit ale 
ajutoarelor. Propunerea consolidează și mai mult măsura actuală privind cooperarea și 
cuprinde un set de instrumente pentru gestionarea riscurilor, printre care sprijinul destinat 
fondurilor mutuale și noului instrument de stabilizare a veniturilor.

II. Temeiurile juridice în cauză

1. Temeiul juridic al propunerii

Propunerea se bazează pe articolul 42 și pe articolul 43 din TFUE, care au următorul conținut:

„Articolul 42 din TFUE

(1) Dispozițiile capitolului referitor la normele privind concurența se aplică producției și 
comercializării produselor agricole numai în măsura stabilită de Parlamentul European și de 
Consiliu în cadrul dispozițiilor și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 43 
alineatul (2), având în vedere obiectivele enunțate la articolul 39.

(2) Consiliul poate autoriza, la propunerea Comisiei, acordarea de ajutoare:

                                               
1  Propunerea Comisiei din 6.10.2011 de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 
unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, care fac obiectul cadrului strategic comun, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006, COM(2011)615.
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(a) în vederea protejării exploatațiilor agricole defavorizate de condiții structurale sau 
naturale;
(b) în cadrul programelor de dezvoltare economică.

Articolul 43 din TFUE

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.

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. 

4. Organizarea comună prevăzută la articolul 40 alineatul (1) poate înlocui, în condițiile 
prevăzute la alineatul (2), organizările naționale ale pieței în cazul în care: 

(a) organizarea comună oferă statelor membre care se opun acestei măsuri și care dispun de o 
organizare națională a producției în cauză garanții echivalente pentru ocuparea forței de 
muncă și nivelul de trai al producătorilor în cauză, luându-se în considerare calendarul 
adaptărilor posibile și al specializărilor necesare, și 

(b) această organizare asigură, pentru schimburile comerciale din cadrul Uniunii, condiții 
similare celor existente pe piața națională. 

5. În cazul în care o organizare comună pentru anumite materii prime se instituie înainte să 
existe o organizare comună pentru produsele transformate corespunzătoare, materiile prime în 
cauză folosite pentru produsele transformate destinate exportului în țări terțe pot fi importate 
din afara Uniunii.”

2. Schimbarea propusă a temeiului juridic

Prin scrisoarea dumneavoastră din 7 iunie 2012, ați solicitat Comisiei pentru afaceri juridice 
un aviz cu privire la pertinența înlocuirii formulării „articolul 42 și articolul 43 din TFUE” cu 
formularea „articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din TFUE” ca temei juridic, ținând seama 
de faptul că raportorul AGRI, Luis Manuel Capoulas Santos, a prezentat, în acest scop, un 
amendament în proiectul său de raport. Dumneavoastră menționați, în continuare, că 
considerați această modificare „mai degrabă o corectare, decât o modificare, a temeiului 
juridic”. 
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III. Analiză 

Din jurisprudența Curții, se desprind câteva principii cu privire la alegerea temeiului juridic. 
În primul rând, având în vedere consecințele temeiului juridic în ceea ce privește competența 
materială și procedura, alegerea temeiului juridic corect prezintă o importanță de natură 
constituțională1. În al doilea rând, conform articolului 13 alineatul (2) din TUE, fiecare 
instituție este chemată să acționeze în limitele atribuțiilor care îi sunt conferite prin tratat2. În 
al treilea rând, 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”3.

Articolul 42 din TFUE se referă la aplicarea normelor privind concurența și acordarea 
ajutorului de stat.

Articolul 43 alineatul (2) din TFUE furnizează temeiul juridic general pentru politica agricolă 
comună, în baza căruia Parlamentul și Consiliul stabilesc organizarea comună a piețelor 
agricole, conform dispozițiilor articolului 40 din TFUE, prin procedura legislativă ordinară. 
Celelalte alineate ale articolului 43 nu par a fi pertinente în acest caz (alineatul (1): 
prezentarea propunerilor de către Comisie; alineatul (3): adoptarea de măsuri de către 
Consiliu; alineatul (4): condițiile de înlocuire a organizărilor naționale ale pieței; alineatul (5): 
organizarea comună pentru anumite materii prime); prin urmare, nu este necesar să fie 
adăugate temeiului legal.

Temeiul juridic adecvat pentru regulamentul în cauză este, prin urmare, articolul 42 și 
articolul 43 alineatul (2) din TFUE.

Comisia a examinat chestiunea de mai sus în cursul reuniunii sale din 10 iulie 2012. Prin 
urmare, în cursul acestei reuniuni, aceasta a hotărât, în unanimitate4 să recomande ca temeiul 
juridic pentru propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 
să fie articolul 42 și articolul 43 alineatul (2) din TFUE.

                                               
1 Avizul 2/00, Protocolul de la Cartagina, Rec., 2001, p. I -9713, punctul 5; cauza C-370/07 Comisia/ Consiliul, 
Rec., 2009, p. I-8917, punctele 46-49; Avizul 1/08, Acordul general privind comerțul în domeniul serviciilor, 
Rec. 2009, p. I-11129, punctul 110.
2 cauza C-403/07, Parlamentul/ Comisia, Rec., 2007, p. I-9045, punctul 49 și jurisprudența citată.
3 A se vedea, cel mai recent, cauza C-411/06, Comisia/Parlamentul European și Consiliul, Rec., 2009, p. I-7585.
4 La votul final au fost prezenți: Klaus-Heiner Lehne (președinte), Evelyn Regner (vicepreședintă), Françoise 
Castex (vicepreședintă), Sebastian Valentin Bodu (vicepreședinte), Axel Voss (raportor pentru aviz), Luigi 
Berlinguer, Piotr Borys, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Bernhard Rapkay, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, 
Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Francesco Enrico 
Speroni, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström și Tadeusz Zwiefka.
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Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

Klaus-Heiner Lehne


