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În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 
afaceri juridice este competentă cu privire la respectarea principiului subsidiarității.

În anexă, vă transmitem, spre informare, un aviz motivat al senatului belgian referitor la 
propunerea menționată mai sus.
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Senatul Belgiei

Sesiunea 2011-2012

6 decembrie 2011

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o legislație 
europeană comună în materie de vânzare (COM 2011-635)

Verificarea subsidiarității și a proporționalității

Concluzia Comisiei de Justiție

Secțiunea I. Texte

Articolul 5 alineatul (3) al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) 
instituie două norme.

Prima normă se referă la acțiune. Ea este destinată instituțiilor Uniunii. Acestea trebuie să 
respecte „principiul subsidiarității în conformitate cu Protocolul privind aplicarea principiilor 
subsidiarității și proporționalității”.1

Cea de a doua se referă la control. Ea este adresată instituțiilor statelor membre. 
„Parlamentele naționale asigură respectarea principiului subsidiarității, în conformitate cu 
procedura prevăzută în respectivul protocol.”

Protocolul nr. 1, anexat la TUE, definește rolul parlamentelor naționale în  cadrul Uniunii 
Europene. La articolul 2 al treilea paragraf, se precizează că „proiectele de acte legislative 
înaintate de Comisie se transmit direct de Comisie parlamentelor naționale, în același timp în 
care se transmit Parlamentului European și Consiliului”.

La articolul 3 primul paragraf din Protocol se adaugă: „parlamentele naționale pot adresa 
președinților Parlamentului European, ai Consiliului și, respectiv, ai Comisiei, un aviz motivat 
privind conformitatea unui proiect de act legislativ cu principiul subsidiarității, în 
conformitate cu procedura prevăzută de Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității 
și proporționalității”2.

La rândul său, Protocolul nr. 2 este consacrat „aplicării principiilor subsidiarității și 
proporționalității”, precum și sistemului de control al aplicării acestor principii (preambulul 
Protocolului).

La articolul 6 primul paragraf, Protocolul precizează că „în termen de opt săptămâni de la data 
                                               
1 Articolul 5 alineatul (3) din TFUE precizează că „ în temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu 
sunt de competența sa exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii propuse 
nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional și local, dar 
datorită dimensiunilor efectelor acțiunii propuse, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii”.
2 Pentru un comentariu referitor la aceste dispoziții, a se vedea F. Delpérée și F. Dopagne, Le dialogue 
parlementaire Belgique-Europe, cuvânt înainte de W. Martens, Bruxelles, Bruylant, 2010.
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transmiterii unui proiect de act legislativ în limbile oficiale ale Uniunii, orice parlament 
național sau orice cameră a unui parlament național poate adresa președintelui Parlamentului 
European, al Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună 
motivele pentru care consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul 
subsidiarității. Dacă este cazul, fiecărui parlament național sau fiecărei camere a unui 
parlament național îi revine sarcina de a consulta parlamentele regionale cu competențe 
legislative”.

De altfel, nu este de ignorat faptul că Belgia a asociat semnarea Tratatului de la Lisabona cu o 
declarație referitoare la parlamentele naționale. Declarația are numărul 51. Belgia precizează 
că, în virtutea dreptului său constituțional, atât camera reprezentanților și senatul 
parlamentului național, cât și adunările parlamentare ale comunităților și regiunilor 
acționează, în funcție de competențele exercitate de Uniune, în calitate de componente ale 
sistemului parlamentar național sau de camere ale parlamentului național.

În virtutea textelor amintite cu puțin înainte, senatul a fost sesizat, la 20 octombrie 2011, cu 
privire la o propunere de regulament european din 11 octombrie 2011, privind o legislație 
comună în materie de vânzare (COM (2011) 635).

Propunerea a fost transmisă Comisiei de Justiție. Aceasta a deliberat în cursul reuniunilor sale 
din 22 și 29 noiembrie și din 6 decembrie. Comisia a procedat la audieri, ale căror minute pot 
fi găsite în anexa la raport (documentul senatului nr. 5-1382/1). Comisia a primit, de 
asemenea, contribuții în scris din partea profesorului Patrick Wéry, a Ordre des barreaux 
francophones et germanophone (Benoît Kohi și Denis Philippe) și a Orde van Vlaamse Baltes
(Eddy Boydens), acestea fiind, și ele, reproduse în anexa la raport.

Reamintim că termenul stabilit pentru formularea unui aviz cu privire la respectarea 
principiului subsidiarității expiră la 12 decembrie 2011.

Secțiunea 3. Considerații metodologice

Atunci când este chemată să formuleze un aviz cu privire la conformitatea unui proiect de act 
legislativ cu principiul subsidiarității, o adunare parlamentară trebuie să se orienteze în baza a 
două precepte metodologice. Primul este de ordin juridic, cel de al doilea are un caracter mai 
pronunțat politic.

Din punct de vedere juridic, este recomandabil ca verificării conformității să-i fie redat sensul 
său primordial, și anume confruntarea a două norme: pe de o parte, dispozițiile unui text în 
fază de proiect și, pe de altă parte, acelea ale tratatului, în cazul de față principiul 
subsidiarității. Această comparație trebuie să conducă la o evaluare juridică a validității 
demersului juridic întreprins. În cazul în care, la finalul acestei analize, rezultă că textul în 
fază de proiect nu se înscrie în perspectiva subsidiarității și această evaluare este împărtășită 
de alte adunări parlamentare, autorul textului ar trebui să procedeze la o reexaminare a 
propunerii sale.

Din punct de vedere politic, este legitim ca o adunare parlamentară să se pronunțe în 
conformitate cu criteriile de evaluare politică care îi sunt proprii – în principiu, reprezentanții 
aleși evaluează o propunere pe baza unor criterii eminamente politice. Ca și camera 
reprezentanților, cu ocazia examinării proiectului-pilot elaborat de COSAC în legătură cu cel 
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de al treilea pachet feroviar, senatul nu a omis să insiste asupra caracterului politic al 
controlului care ar trebui efectuat la momentul respectiv.

Verificarea subsidiarității oferă adunării ocazia de a-și expune opinia cu privire la organizarea 
generală a puterilor în Uniunea Europeană. Controlul subsidiarități îi oferă posibilitatea de a 
indica cum ar trebui, în opinia sa, înțelese dispozițiile tratatului, conform cărora deciziile 
politice trebuie luate cât mai aproape de cetățenii Uniunii (preambulul Protocolului nr. 2).

În aceste condiții, în cursul controlului subsidiarității, este justificat ca adunarea parlamentară 
să se oprească asupra a trei aspecte diferite1.

a. Problema competenței. Atunci când au elaborat un act legislativ, au rămas autoritățile 
europene în sfera de activitate care le incumbă? Sunt ele în măsură să găsească în tratate un 
temei juridic în baza căruia să intervină în domeniul în cauză?

b. Problema pertinenței. Astfel cum este conceput, răspunde actul legislativ în mod 
corespunzător la problema pe care intenționează să o soluționeze? Măsura prevăzută este 
adecvată? Permite sau facilitează aceasta atingerea obiectivului urmărit de instituțiile 
europene?

c. Problema proximității. Proiectul de act legislativ respectă în suficientă măsură 
inițiativele și intervențiile autorităților naționale? Nu ar fi putut statele membre să obțină 
aceleași rezultate? „Proporțiile sau efectele acestei acțiuni” justifică o intervenție europeană în 
domeniul respectiv?

Dimpotrivă, adunărilor parlamentare nu le incumbă să se pronunțe în legătură cu fondul 
propunerii de regulament, subliniindu-i avantajele sau inconvenientele2.

Secțiunea 4. Obiectul propunerii de regulament

Propunerea de regulament european privind o legislație comună europeană în materie de 
vânzare urmărește să contribuie la buna funcționare a pieței interne, prin elaborarea unui 
corpus uniform, cu aplicabilitate voluntară, de norme în materie contractuală.

Acestea se adresează atât întreprinderilor, cât și cetățenilor. Cele dintâi trebuie să fie asociate 
dezvoltării unui comerț transfrontalier. Cei din urmă trebuie să fie încurajați să efectueze 
cumpărături transfrontaliere, în condiții mai bune de comoditate și securitate. Propunerea 
vizează, deci, atât contractele de vânzare încheiate între întreprinderi, cât și contractele 
încheiate între o întreprindere și consumatori.

În felul acesta, s-ar elabora o legislație categorisită drept autonomă și uniformă. Ea ar 
prezenta un caracter facultativ. Aceasta nu ar fi aplicabilă decât în măsura în care părțile 
angajate în tranzacții transfrontaliere ar fi de acord. S-ar crea astfel un „al doilea regim de 
drept contractual”, destinat să se integreze în legislația națională a fiecăruia dintre statele 

                                               
1 Pe această temă, a se vedea Le principe de subsidiarité, Bruxelles, Bruylant, 2000 și L'Europe de la subsidiarité 
(dir. M. Verdussen), Bruxelles, Bruylant, 2000.
2 Nu ar trebui să existe temerea, scrie profesorul Wery, că, în practică, vânzătorul profesionist îi impune 
consumatorului propria sa voință și că, confruntat cu o ofertă de contract de aderare, consumatorul nu dispune de 
nicio marjă de negociere?
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membre, alături de un prim regim care ar continua să fie cel al codului civil (articolele 1582-
1701) și de legi imperative care urmăresc să organizeze regimul consumului.

Adoptarea acestui sistem opțional ar permite eliminarea unui anumit număr de obstacole ce 
decurg din divergențele existente între sistemele juridice referitoare la dreptul contractual, în 
particular la contractul de vânzare. Ea s-ar putea dovedi calea de urmat pentru armonizarea 
dreptului obligațiilor în general.

Secțiunea 5. Analizarea conformității

Referitor la observațiile metodologice formulate, comisia a examinat propunerea de 
regulament european ce i-a fost supusă spre examinare din trei puncte de vedere.

5.1. În ceea ce privește examinarea competenței, aceasta relevă faptul că tratatele nu cuprind 
dispoziții specifice care să permită adoptarea unui regim juridic care să se integreze în 
legislația statelor membre fără ca prin aceasta să-i modifice dispozițiile de bază.

Or, legislația în fază de proiect nu este destinată să se substituie legislațiilor naționale. Ea nu 
intenționează nici să armonizeze dispozițiile acestora. Ea intenționează să creeze un nou 
instrument juridic, care coexistă și care intră, în mare măsură, în concurență cu acela pe care îl 
conține fiecare dintre legislațiile naționale.

Autorii propunerii își fundamentează intervenția pe articolul 114 primul paragraf di TFUE. 
Această dispoziție urmărește să asigure „apropierea actelor cu putere de lege și a actelor 
administrative ale statelor membre care au drept scop instituirea și funcționarea pieței 
interne”. În cel de al treilea paragraf al aceluiași articol se precizează că, în propunerile pe 
care le formulează cu precădere în materie de protecție a consumatorilor, Comisia trebuie să 
pornească de la „un nivel de protecție ridicat”.

Propunerea nu se înscrie, însă, în perspectiva apropierii dispozițiilor legislative naționale. 
Autorii ar fi trebuit să aleagă un alt temei juridic, cum ar fi articolul 352 din TFUE, care 
autorizează Uniunea să ia „măsuri corespunzătoare” în cazul în care „o acțiune a Uniunii se 
dovedește necesară în cadrul politicilor definite în tratate, pentru a atinge unul dintre 
obiectivele menționate în tratate, fără ca acestea să fi prevăzut atribuțiile necesare în acest 
sens”.

În acest caz, autorii propunerii ar trebui să obțină adeziunea unanimă a statelor membre 
Raportându-se în mod eronat la articolul 114 din TFUE, aceștia denaturează procesul 
legislativ european (1). În mod incidental, ei deplasează și centrul de decizie politică în sânul 
Uniunii.

5.2. În ceea ce privește evaluarea pertinenței, comisia constată că, în legătură cu operațiunile 
transfrontaliere, intervenția autorităților europene poate produce un efect pe care legislațiile 
naționale nu l-ar putea obține în cadrul unui sistem juridic limitat la dreptul intern. Această 
intervenție ar putea simplifica și mări siguranța tranzacțiilor transfrontaliere pentru 500 de 
milioane de persoane.

Acesta este un obiectiv valabil. El se înscrie printre obiectivele pe care Uniunea Europeană 
poate și chiar trebuie să le urmărească. Cu toate acestea, este justificat să ne întrebăm dacă 
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mijloacele utilizate sunt cele mai potrivite pentru atingerea acestui obiectiv. Legislația avută 
în vedere ar putea, de fapt, să ofere unei categorii de actori economici un mijloc comod de 
eludare a dispozițiilor imperative pe care le cuprind legislațiile naționale?

Profesorul Patric Wéry, autorul unui studiu fără îndoială favorabil propunerii de regulament, 
nu ezită să sublinieze că, potrivit expunerii de motive, în conformitate cu articolul 114 al 
treilea paragraf din TFUE, legislația comună europeană în materie de vânzare ar garanta un 
nivel ridicat de protecție a consumatorilor, instituind propriul său corpus de norme imperative 
care ar menține sau ar îmbunătăți gradul de protecție de care beneficiază consumatorii 
mulțumită legislației în materie de consum în vigoare la nivelul Uniunii.

El adaugă, totuși, că, în lumina dreptului pozitiv belgian, exactitatea acestei aserțiuni ar putea 
fi pusă la îndoială. Exemplul clauzelor abuzive din contractele dintre vânzătorii profesioniști 
și consumatori este elocvent. Profesorul conchide că propunerea asigură o protecție inferioară 
în raport cu aceea din legislația belgiană, astfel cum este ea consfințită, în special, de legea din 
6 aprilie 2010 privind practicile de piață și protecția consumatorilor.

Această concluzie ne îndeamnă să considerăm că propunerea de regulament nu atinge 
obiectivele urmărite.

5.3. În cea ce privește analiza proximității, ne putem întreba dacă autorii proiectului de 
regulament european demonstrează suficient că actul legislativ pe care îl propun este conform 
cu principiul subsidiarității.

Deși le incumbă să facă dovada faptului că o intervenție europeană ar fi mai eficace în 
domeniul legislației în materie de vânzare și că aceasta ar servi mai bine dezvoltării pieței 
unice, aceștia nu prezintă analize cifrice în sprijinul poziției lor de principiu.

Afirmația conform căreia Uniunea ar fi cea mai în măsură să soluționeze problema 
fragmentării juridice (notează profesorul Wéry) nu este, prin ea însăși, suficientă, decât în 
cazul în care, în virtutea unei judecăți de principiu, fără a se ține seama de garanțiile cuprinse 
în legislațiile statelor membre, s-ar considera că un regulament european ar fi mai indicat 
pentru instituirea unui regim juridic uniform în materie.

Autorii nu par să țină cont de impactul Directivei 2011/83/UE, care nu a fost încă transpusă în 
dreptul intern, asupra drepturilor consumatorilor (JOUE, 22 noiembrie 2011). Ei nu arată cum 
pot fi conciliate dispozițiile din proiectul de regulament cu cele ale Regulamentului nr. 
593/2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I).

Autorii nu fac nici dovada că un al douăzeci și optulea regim, denumit „opțional”, care se 
suprapune peste cele douăzeci și șapte de regimuri juridice aplicabile în statele membre și 
care intră în concurență cu acestea, ar putea servi mai bine intereselor producătorilor și 
acelora ale consumatorilor.

Armonizarea legislației privind protecția consumatorilor constituie o reușită. Ea trebuie să-și 
atingă obiectivele cu mai multă siguranță și eficacitate decât un sistem minimal de protecție, 
propus cu titlu facultativ.

Secțiunea 6. Concluzia Comisiei de Justiție
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Ținând seama de observațiile precedente, în special de cele referitoare la competența 
autorităților Uniunii Europene, comisia opinează că propunerea de regulament care i-a fost 
prezentată spre verificare încalcă principiul subsidiarității. Ea organizează concurența între 
regimuri juridice diferite, în timp ce ar trebui să aibă ca obiectiv combaterea efectelor adverse 
ce decurg din legislații diferite sau, cel puțin, atenuarea acestora. Propunerea de regulament ar 
trebui revizuită, ca răspuns la diferitele obiecțiuni menționate mai sus.


