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Doamnă președintă,

Prin scrisoarea din 11 decembrie 2012, ați cerut Comisiei pentru afaceri juridice, în 
conformitate cu articolul 37 din Regulamentul de procedură, să examineze posibilitatea 
adăugării unui temei juridic la propunerea de regulament al Consiliului menționată mai sus.

Temeiul juridic propus de Comisie este articolul 203 din Tratatul de instituire a Comunității 
Europene a Energiei Atomice (denumit în continuare „Tratatul Euratom”), așa numita „clauză 
de flexibilitate”, care trebuie utilizată doar atunci când sunt necesare acțiuni pentru atingerea 
unuia dintre obiectivele Comunității, iar Tratatul Euratom nu prevede competențele necesare.

Amendamentele depuse la proiectul de raport al Comisiei ITRE vizează adăugarea ca temei 
juridic a Protocolului nr. 4 la Actul de aderare din 2003, privind centrala nucleară de la 
Ignalina din Lituania. Protocolul face trimitere la articolul 56 din Actul de aderare din 2003 
pentru adoptarea de măsuri de asistență din partea Comunității pentru dezafectarea centralei 
de la Ignalina.

În scrisoarea dumneavoastră ne întrebați dacă ar fi oportună schimbarea temeiului juridic al 
propunerii, ținând seama de scopul și conținutul acesteia.
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I - Context

În cursul negocierilor de aderare, Bulgaria, Lituania și Slovacia s-au angajat să închidă mai 
multe reactoare nucleare. În schimb, UE s-a angajat să le ofere asistență financiară pentru 
dezafectarea acestor reactoare (programele de la Kozlodui, Ignalina și Bohunice). Conform 
estimărilor furnizate de cele trei state membre în 2011, pentru a finaliza dezafectarea în 
siguranță a centralelor vor fi necesare resurse financiare suplimentare substanțiale, în plus față 
de sumele pe care UE le-a pus deja la dispoziție.

Prin urmare, propunerea prevede prelungirea sprijinului financiar din partea Uniunii prin 
abrogarea celor trei regulamente prin care au fost create cele trei programe de asistență 
separate și regruparea asistenței ce urmează a fi acordată în perioada 2014-2020 într-un singur 
program.

II – Articolele relevante din tratat

Propunerea Comisiei prevede ca temei juridic următorul articol din Tratatul Euratom:

Articolul 203
În cazul în care o acțiune a Comunității apare ca necesară pentru realizarea 
unuia dintre obiectivele Comunității, fără ca prezentul tratat să fi prevăzut 
atribuțiile de a acționa necesare în acest scop, Consiliul, hotărând în 
unanimitate la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului 
European, adoptă dispozițiile corespunzătoare.

Protocolul nr. 4 la Actul de aderare din 2003, privind centrala nucleară de la Ignalina din 
Lituania, care este propus să fie adăugat la temeiul juridic, include următorul articol pertinent 
(elementele relevante sunt subliniate):

Articolul 3
(1) Recunoscând că dezafectarea centralei nucleare de la Ignalina este un 
proces pe termen lung care reprezintă o cheltuială financiară excepțională 
pentru Lituania, disproporționată față de dimensiunile și capacitatea sa 
economică, Uniunea, din solidaritate cu Lituania, îi asigură o asistență 
suplimentară adecvată eforturilor de dezafectare care vor avea loc după 
2006.

(2) În acest scop, programul Ignalina continuă fără întrerupere și este 
prelungit dincolo de 2006. Dispozițiile privind aplicarea programului 
Ignalina, după prelungire, sunt adoptate în conformitate cu procedura 
prevăzută în articolul 56 din Actul de aderare și intră în vigoare cel târziu la 
data expirării perspectivelor financiare actuale.

(3) [...]
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(4) Pentru perioada inclusă în perspectivele financiare următoare, cuantumul 
creditelor alocate programului Ignalina prelungit trebuie să fie adecvat. 
Resursele sunt programate în funcție de necesitățile de finanțare și de 
capacitățile de absorbție reale.

Articolul 56 din Actul de aderare din 2003 prevede următoarele:

Articolul 56
Cu excepția cazurilor în care se prevede altfel, Consiliul, hotărând cu 
majoritate calificată la propunerea Comisiei, adoptă măsurile necesare
pentru punerea în aplicare a dispozițiilor care figurează în anexele II, III și 
IV menționate în art. 20, 21 și 22 din prezentul act

III - Temeiurile juridice propuse

Articolul 203 din Tratatul Euratom poate fi utilizat doar în cazurile în care este nevoie de o 
acțiune a Euratom pentru realizarea unuia dintre obiectivele sale, dar Tratatul Euratom nu 
prevede competențele necesare. Consiliul hotărăște în unanimitate, iar Parlamentul este 
consultat.

Articolul 3 din Protocolul nr. 4 la Actul de aderare din 2003 prevede că dispozițiile de punere 
în aplicare pentru programul extins pentru Ignalina se adoptă în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 56 din Actul de aderare. Conform acestei proceduri, Consiliul hotărăște 
cu majoritate calificată, iar Parlamentul nu are niciun rol.

IV - Jurisprudența privind temeiul juridic

În conformitate cu jurisprudența constantă a 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, alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză.

În acest caz, trebuie să se stabilească dacă propunerea:
1. urmărește un scop dublu sau are o componentă dublă, iar oricare dintre aceste scopuri sau 

componente poate fi identificat ca fiind principal sau predominant, în timp ce celălalt este 
doar conex; sau

2. urmărește simultan un număr de obiective sau are mai multe componente care sunt 
indisociabil legate între ele, fără ca vreunul să fie secundar sau indirect în raport cu 
celălalt.

                                               
1 Cauza C-45/86, Comisia/Consiliu (Preferințele tarifare generalizate), Rec., 1987, p. 1439, punctul 5; Cauza C-
440/05 Comisia/Consiliu, Rep., 2007, p. I-9097; Cauza C-411/06 Comisia/Parlamentul European și Consiliu, 
Rep., 2009, p. I- 7585.
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În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, în primul caz, actul trebuie să se bazeze pe 
un temei juridic unic, și anume cel impus de scopul principal sau predominant sau de 
componenta principală sau predominantă, iar în al doilea caz, actul trebuie fondat pe diversele 
temeiuri juridice corespunzătoare1.

V. Scopul și conținutul legislației propuse

Conform articolelor 1 și 2, scopul propunerii este de a institui un program de asistență pentru 
perioada 2014 – 2020, care stabilește normele de punere în aplicare a sprijinului financiar din 
partea Uniunii pentru măsurile legate de dezafectarea centralelor nucleare de la Kozlodui, 
Ignalina și Bohunice, pentru a ajuta statele membre în cauză să atingă un stadiu ireversibil în 
cadrul procesului de dezafectare, păstrând, în același timp, cel mai înalt nivel de securitate. 
Sunt prevăzute, de asemenea, obiective tehnice în acest sens pentru cele trei programe.

Articolul 3 din propunere conține dispoziții specifice privind bugetul celor trei programe, iar 
articolul 4 stabilește condițiile care trebuie să fie îndeplinite pentru acordarea asistenței 
financiare. Articolul 5 stabilește formele de punere în aplicare care vor fi utilizate în 
conformitate cu Regulamentul financiar, iar articolul 6 impune Comisiei obligația de a adopta 
programe de lucru anuale și proceduri detaliate de punere în aplicare. Articolul 7 conține 
dispoziții privind protecția intereselor financiare ale UE, iar articolele 8-12 conțin dispoziții 
finale privind evaluarea, procedura comitetului, dispoziții tranzitorii, abrogarea actelor 
legislative care reglementau programele anterioare și intrarea în vigoare.

Prin urmare, principalul obiectiv al propunerii este de a înlocui cele trei acte legislative 
privind programele actuale, care produc efecte până la sfârșitul lui 2013, cu un singur act 
legislativ pentru perioada 2014-2020, care corespunde viitorului cadru financiar multianual.

VI. Contextul instituțional

În timp ce actul legislativ pentru programul Ignalina a fost adoptat în temeiul Protocolului nr. 
4 și al articolului 56 din Actul de aderare din 20032, care prevede acordarea de asistență 
financiară cel puțin până în 2013, actele legislative privind celelalte două programe au ca 
temei juridic articolul 203 din Tratatul Euratom, deoarece Actul de aderare din 2003 a 
prevăzut acordarea de asistență financiară pentru Slovacia doar până în 2006, iar Actul de 
aderare din 2005 a prevăzut acordarea de asistență financiară pentru Bulgaria doar până în 
20093.

Prin urmare, Consiliul sugerează împărțirea propunerii în două instrumente -  una pentru 
programul Ignalina și unul pentru celelalte două programe – și menținerea temeiurilor juridice 
separate utilizate la adoptarea actelor legislative pentru programele existente4. Această 
sugestie se bazează pe avizul Serviciului Juridic al Consiliului5, în care acesta din urmă 
                                               
1 A se vedea cauza C-411/06, menționată mai sus, punctele 46-47.
2 Regulamentul (CE) nr. 1990/2006 al Consiliului (JO L 411, 30.12.2006, p. 10).
3 Regulamentul (Euratom) nr. 549/2007 al Consiliului (JO L 131, 23.5.2007, p. 1) și Regulamentul (Euratom) nr. 
647/2010 (JO L 189, 22.7.2010, p. 9).
4 A se vedea scrisoarea din 26 iulie 2012 adresată de Secretarul General al Consiliului Președintelui Schulz.
5 A se vedea documentul Consiliului 9526/12.



AL\927870RO.doc 5/7 PE506.048v01-00

RO

susține, de fapt, că Protocolul nr. 4 și articolul 56 din Actul de aderare din 2003 ar trebui să 
fie menținute ca temei juridic pentru programul Ignalina de după 2013, deoarece spiritul și 
formularea articolului 3 din Protocolul nr. 4 nu stabilesc o limită de timp pentru program. În 
opinia Consiliului, există deci un temei juridic pentru oferirea de asistență financiară de către 
UE pentru programul Ignalina, ceea ce împiedică utilizarea clauzei de flexibilitate prevăzută 
la articolul 203 din Tratatul Euratom.

Ar trebui menționat, de asemenea, faptul că, deși Parlamentul nu ar trebui să fie consultat în 
cazul alegerii temeiului juridic sugerat de Consiliu pentru programul Ignalina, Consiliul a 
menținut consultarea pe bază voluntară, iar Parlamentul ar urma să fie consultat asupra 
ambelor acte legislative sugerate.

Cu toate acestea, Comisia, susținută de Serviciul Juridic al Parlamentului1, nu este de acord cu 
poziția Consiliului și susține că Protocolul nr. 4 se referă doar la perioada inclusă în actualul 
cadru financiar multianual, care se încheie la sfârșitul lui 2013. Prin urmare, Comisia 
consideră că articolul 203 din Tratatul Euratom trebuie să constituie temeiul juridic pentru 
continuarea tuturor celor trei programe după 2013.

VII - Stabilirea temeiului juridic adecvat

Toate cele trei programe au același scop: stabilirea dispozițiilor pentru punerea în aplicare a 
asistenței pentru închiderea definitivă a unor centrale nucleare. Prin urmare, nu se poate spune 
că propunerea are un scop dublu sau o componentă dublă, un scop sau o componentă fiind 
predominantă și impunând, astfel, un singur temei juridic. Întrucât își propune să reunească 
trei programe instituie prin trei acte legislative cu temeiuri juridice diferite într-unul singur, 
propunerea are mai multe componente indisociabile, ceea ce justifică un temei juridic 
multiplu.

Pentru alegerea temeiului juridic corect în acest caz, depinde, în cele din urmă, dacă se 
consideră că nu există un termen-limită pentru furnizarea de asistență financiară în temeiul 
Protocolului nr. 4 sau că acesta nu se aplică după 2013. În cel de-al doilea caz, competențele 
necesare nu ar fi prevăzute în tratat și, prin urmare, ar trebui utilizat articolul 203 ca temei 
juridic pentru toate cele trei programe.

Ținând seama de faptul că Protocolul nr. 4 nu include un termen-limită pentru furnizarea de 
asistență financiară, cum este cazul pentru centralele din Slovacia și Bulgaria, ci prevede, la 
articolul 3 alineatul (2), că programul „va continua fără întreruperi, fiind [prelungit] dincolo 
de anul 2006”, iar la articolul 4 face trimitere la „perspectivele financiare următoare” (la 
plural), este dificil să se tragă concluzia că se intenționa o limitare în timp a protocolului. În 
acest context, concluzia cea mai probabilă este că se intenționa ca protocolul să prevadă 
posibilitatea ca asistența financiară să fie oferită atât timp cât este necesar pentru dezafectarea 
în siguranță a centralei nucleare.

Prin urmare, Protocolul nr. 4 nu este limitat în timp și poate fi utilizat ca temei juridic pentru o 
decizie a Consiliului de a continua programul Ignalina. Deoarece temeiurile juridice din actele 

                                               
1 A se vedea nota Serviciului Juridic din 14 ianuarie 2013, SJ-0716-12.
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de aderare pentru celelalte două programe nu mai sunt valabile, continuarea acestor programe 
va trebui să fie decisă de Consiliu conform articolului 203 din Tratatul Euratom.

În orice caz, aceste două temeiuri juridice nu sunt compatibile, deoarece articolul 203 din 
Tratatul Euratom prevede unanimitate în Consiliu, în timp ce Protocolul nr. 4 și articolul 56 
din Actul de aderare din 2003 prevăd luarea unei decizii cu majoritate calificată în Consiliu. 
Prin urmare, ele nu pot fi combinate într-un temei juridic prin coroborare.

Temeiul juridic pentru acordarea în continuare a asistenței financiare pentru programul 
Ignalina ar trebui să fie, prin urmare, Protocolul nr. 4 și articolul 56 din Actul de aderare din 
2003, în timp ce pentru programele Kozlodui și Bohunice ar urma să fie articolul 203 din 
Tratatul Euratom.

VIII - Concluzii și recomandări

Având în vedere analiza de mai sus, Protocolul nr. 4 și articolul 56 din Actul de aderare din 
2003 nu pot fi combinate cu articolul 203 din Tratatul Euratom pentru a forma temeiul juridic 
al propunerii.

Pentru luarea unei decizii în Consiliu cu privire la continuarea asistenței pentru aceste trei 
programe, propunerea trebuie să fie divizată așa cum propune Consiliul, iar programul 
Ignalina trebuie să facă obiectul unui act legislativ separat de celelalte două programe, în 
temeiul Protocolului nr. 4 și al articolului 56 din Actul de aderare din 2003. Cel de-al doilea 
act legislativ, pentru programele Kozlodui și Bohunice, ar trebui să aibă ca temei juridic 
articolul 203 din Tratatul Euratom. 

Divizarea propunerii în două acte legislative nu ar afecta prerogativele Parlamentului în acest 
caz, deoarece Consiliul ar menține consultarea pe bază voluntară.

Prin urmare, în cadrul reuniunii sale din 21 februarie 2013, Comisia pentru afaceri juridice a 
decis, cu 14 voturi pentru și 1 împotrivă1, să facă următoarea recomandare: Protocolul nr. 4 și 
articolul 56 din Actul de aderare din 2003 constituie temeiul juridic adecvat pentru 
continuarea asistenței în cadrul programului Ignalina, iar articolul 203 din Tratatul Euratom 
este temeiul juridic adecvat pentru continuarea asistenței în cadrul programelor Kozlodui și 
Bohunice. 

Cu deosebită considerație,

Klaus-Heiner Lehne
                                               
1 La votul final au fost prezenți: Evelyn Regner (președintă în exercițiu), Raffaele Baldassarre (vicepreședinte), 
Françoise Castex (vicepreședintă), Francesco Enrico Speroni (raportor), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Marielle 
Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, 
József Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.
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