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Domnule președinte,

Prin scrisoarea din 2 iunie 2008, ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în conformitate cu 
articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cu privire la examinarea validității 
temeiului juridic al susmenționatei propuneri a Comisiei.

Comisia a examinat chestiunea mai sus menționată în cursul reuniunii sale din 25 iunie 2008.

Ne-ați scris pentru a ne informa că raportorul desemnat de comisia dumneavoastră pentru 
propunerea susmenționată propune schimbarea temeiului juridic, ceea ce înseamnă înlocuirea 
articolului 300 alineatul (2) primul paragraf prima teză cu articolul 300 alineatul (3) 
paragraful al doilea din Tratatul CE [coroborat cu articolul 63 punctul 1 litera (a)].

Secretariatul a stabilit că documentul Comisiei care face obiectul sesizării este, de fapt, 
COM(2006)0753 și nu COM(2006)0754, la care se face referire în scrisoarea trimisă de 
președintele Comisiei pentru libertăți civile, întrucât comisia a emis deja un aviz referitor la 
temeiul juridic al celui de-al doilea document.

Ați subliniat faptul că, în 2005, când Parlamentul European a fost consultat cu privire la 
propunerea privind încheierea Protocolului la Acordul între Comunitatea Europeană, 
Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind criteriile și mecanismele de determinare a 
statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă într-un stat membru, în Islanda 
sau în Norvegia, Comisia pentru afaceri juridice a emis un aviz în care stabilea că temeiul 
juridic pertinent se raporta la articolul 300 alineatul (3) al doilea paragraf (care prevede 
aplicarea procedurii de aviz conform).

În continuare afirmați că problema referitoare la avizul conform al Parlamentului European 
este similară, fiind generată de dispozițiile protocolului, conform cărora litigiile între 
Liechtenstein sau Elveția, pe de o parte și Danemarca, pe de altă parte, în ceea ce privește 
aplicarea și interpretarea protocolului trebuie să fie soluționate de către un comitet mixt, 
căruia îi sunt acordate competențe decizionale în diferite domenii.

Cadru general

La 26 octombrie 2004, Comunitatea Europeană a semnat un Acord cu Confederația Elvețiană 
privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil să examineze o cerere 
de azil introdusă într-un stat membru sau în Elveția („Acordul Dublin/Eurodac cu Elveția”).

Articolul 15 din acordul susmenționat prevede posibilitatea ca Liechtenstein să adere la acest 
acord. Aderarea Liechtensteinului a fost negociată și a fost parafat un proiect de protocol 
privind aderarea Liechtensteinului la Acordul Dublin/Eurodac cu Elveția. 

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei anexat la 
Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, 
Danemarca nu participă la Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a 
criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei 
cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe 
(„Regulamentul Dublin”) și la Regulamentul (CE) nr. 2725/2000 al Consiliului privind 
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instituirea sistemului „Eurodac” pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării 
eficiente a Convenției de la Dublin („Regulamentul Eurodac”).

Acordul Dublin/Eurodac cu Elveția oferă Danemarcei posibilitatea de a participa, în cazul în 
care Danemarca solicită acest lucru. În acest caz, acordul prevede faptul că părțile 
contractante, cu acordul Danemarcei, stabilesc condițiile de participare ale Danemarcei într-
un protocol la acord.

Prin scrisoarea datată 8 noiembrie 2004, Regatul Danemarcei a solicitat să participe la acordul 
Dublin/Eurodac cu Elveția. Întrucât Liechtenstein va adera acum la acest acord, participarea 
Danemarcei ar trebui să fie instituită ținând seama de relația sa cu Elveția, pe de o parte, și cu 
Liechtenstein, pe de altă parte.

În urma autorizației acordate de Consiliu Comisiei la 27 februarie 2006, s-au desfășurat 
negocieri cu Liechtenstein și cu Elveția. La 21 iunie 2006 negocierile au fost finalizate, iar 
proiectul de protocol privind participarea Danemarcei la Acordul Dublin/Eurodac cu Elveția 
și cu Liechtenstein a fost parafat.

Desfășurarea negocierilor și parafarea proiectului de protocol au avut loc pe baza faptului că 
Liechtenstein va deveni parte contractantă după încheierea protocolului privind aderarea sa la 
Acordul Dublin/Eurodac cu Elveția. 

Conținutul protocolului poate fi rezumat după cum urmează:

– face ca Regulamentele Dublin și Eurodac și normele lor de punere în aplicare să devină 
aplicabile în cazul relațiilor dintre Danemarca, pe de o parte, și Confederația Elvețiană 
și Principatul Liechtenstein, pe de altă parte. De asemenea, protocolul face ca viitoarele 
modificări și noile măsuri de punere în aplicare să fie aplicabile acestor relații.

– conferă Elveției și Liechtensteinului dreptul de a prezenta memorii sau observații în 
scris Curții de Justiție atunci când o instanță din Danemarca cere Curții de Justiție să 
hotărască cu titlu preliminar cu privire la interpretarea unei dispoziții din Acordul dintre 
Comunitatea Europeană și Danemarca.

– instituie un mecanism de conciliere în cazul unui diferend între Danemarca, pe de o 
parte, și Elveția sau Liechtenstein, pe de altă parte, în ceea ce privește interpretarea sau 
aplicarea sa.

– stabilește dispoziții privind încetarea aplicabilității sale.

Articolul 4 din protocol prevede următoarele:

1. În cazul în care Elveția sau Liechtenstein depun o plângere cu privire la aplicarea sau 
interpretarea prezentului protocol de către Danemarca, Elveția sau Liechtenstein pot 
solicita ca acest subiect să fie înscris oficial, ca punct litigios, pe ordinea de zi a 
comitetului mixt. 
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2. În cazul în care Danemarca depune o plângere cu privire la aplicarea sau interpretarea 
prezentului protocol de către Elveția sau Liechtenstein, Danemarca are dreptul de a 
solicita Comisiei să înscrie oficial acest subiect, ca punct litigios, pe ordinea de zi a 
comitetului mixt.

 Subiectul va fi înscris pe ordinea de zi de către Comisie. 

3. Comitetul mixt dispune de un termen de 90 de zile de la adoptarea ordinii de zi pe care a 
fost înscris litigiul pentru soluționarea acestuia. În acest scop, Danemarca are dreptul să 
prezinte observații comitetului mixt.

4. În cazul în care comitetul mixt soluționează un litigiu într-un mod care necesită punerea 
în aplicare în Danemarca, Danemarca notifică părților, în termenul stipulat la punctul 3, 
dacă trebuie sau nu să pună în aplicare hotărârea de soluționare. În cazul în care 
Danemarca își notifică decizia de a nu pune în aplicare hotărârea de soluționare, se 
aplică punctul 5.

5. În cazul în care litigiul nu poate fi soluționat de către comitetul mixt în termenul 
menționat la punctul 3, se acordă un termen suplimentar de 90 de zile pentru a se ajunge 
la o soluționare definitivă. În cazul în care comitetul mixt nu a luat o decizie la finalul 
termenului respectiv, prezentul protocol încetează să se aplice la sfârșitul ultimei zile 
din termenul respectiv.

Într-un aviz privind temeiul juridic al unei propuneri de decizie a Consiliului privind 
semnarea Protocolului la Acordul între Comunitatea Europeană, Republica Islanda și Regatul 
Norvegiei1 privind criteriile și mecanismele de determinare a statului responsabil să 
examineze o cerere de azil introdusă într-un stat membru, în Islanda sau în Norvegia1, 
Comisia pentru afaceri juridice a apreciat că un comitet de tipul celui menționat la articolul 4 
din protocol ar putea fi considerat drept organism care a stabilit „un cadru instituțional 
specific prin organizarea unor proceduri de cooperare”, în temeiul articolului 300 alineatul (3) 
paragraful al doilea din Tratatul CE și că, în consecință, ar trebui să se solicite avizul conform 
al Parlamentului European.  Această abordare a fost adoptată, de asemenea, în alte avize ale 
Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiurile juridice, inclusiv într-un aviz referitor la o 
decizie privind un alt protocol la același acord (COM(2006)754 final).

Comisia a subliniat în aceste avize faptul că jurisprudența Curții de Justiție a stabilit clar că 
autoritatea legislativă a Comunității nu poate să aleagă temeiurile juridice după cum consideră 
adecvat; dimpotrivă, alegerea trebuie să se bazeze pe considerații obiective, care pot fi 
revizuite din punct de vedere juridic. Printre elementele esențiale luate în considerare în acest 
scop se numără obiectivul și cuprinsul instrumentului juridic2. În continuare, Comisia 
constatat că, având în vedere obiectivul și cuprinsul propunerii de decizie a Consiliului 
privind încheierea protocolului susmenționat, comitetul mixt ar putea fi considerat drept „un 
cadru instituțional specific”, întrucât a servit la instituirea cadrului de organizare necesar 
pentru exercitarea puterii discreționare de adoptare a unor decizii cu caracter obligatoriu 
pentru părțile semnatare ale acordului, nu în ultimul rând în ceea ce privește soluționarea 
litigiilor.

1 AD\573917EN.doc.
2 A se vedea, spre exemplu, cauza C-42/97 Parlamentul/Consiliul [1999] Rec., p. I-869, punctul 36
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Propunerea în cauză

După cum s-a precizat mai sus, la 26 octombrie 2004, Comunitatea Europeană a semnat 
Acordul Dublin/Eurodac cu Elveția.

La articolul 11 alineatul (1) din acest acord se prevede că Regatul Danemarcei poate solicita 
să participe la acord, responsabilitate pe care Danemarca și-a asumat-o în 2004.

Întrucât Liechtenstein va adera acum la acest acord, participarea Danemarcei ar trebui să fie 
instituită ținând seama de relația sa cu Elveția, pe de o parte, și cu Liechtenstein, pe de altă 
parte.

Protocolul în cauză are rolul de a institui drepturi și obligații între Elveția, Liechtenstein și 
Danemarca în domeniul său specific de aplicare.

De fapt, acest protocol ridică exact aceeași problemă ca Protocolul la Acordul între 
Comunitatea Europeană, Republica Islanda și Regatul Norvegiei.  Având în vedere obiectivul 
și cuprinsul propunerii de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului între 
Comunitatea Europeană, Elveția și Principatul Liechtenstein la Acordul între Comunitatea 
Europeană și Confederația Elvețiană privind criteriile și mecanismele de determinare a 
statului responsabil să examineze o cerere de azil introdusă într-un stat membru, în Elveția sau 
în Liechtenstein, comitetul mixt ar putea fi considerat „un cadru instituțional specific”, 
întrucât servește la instituirea cadrului de organizare necesar pentru exercitarea puterii 
discreționare de adoptare a unor decizii cu caracter obligatoriu pentru părțile semnatare ale 
acordului, nu în ultimul rând în ceea ce privește soluționarea litigiilor.

Prin urmare, în cursul reuniunii sale din 25 iunie 2008, Comisia pentru afaceri juridice a 
hotărât, în unanimitate1, să recomande adoptarea ca temei juridic pertinent al propunerii de 
decizie articolul 63 punctul 1 litera (a), coroborat cu articolul 300 alineatul (3) al doilea 
paragraf din Tratatul CE, ceea ce înseamnă că Parlamentul European ar trebui să fie consultat 
în cadrul procedurii de aviz conform.

Vă asigur, domnule președinte, de înalta mea considerație.

Giuseppe Gargani

1 Giuseppe Gargani (preşedinte), Titus Corlăţean (vicepreşedinte), Francesco Enrico Speroni (vicepreşedinte), 
Diana Wallis (raportoare pentru aviz), Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Manuel Medina Ortega, Hans-Peter 
Mayer, Aloyzas Sakalas, Jaroslav Zvěřina
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