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În scrisoarea sa din 11 iunie 2015, Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală a sesizat 

Comisia pentru afaceri juridice, în conformitate cu articolul 39 alineatul (2) din Regulamentul 

de procedură, pentru examinarea pertinenței temeiului juridic al propunerii menționate mai 

sus. 

 

Obiectivul propunerii Comisiei este de a reglementa fabricarea, introducerea pe piață și 

utilizarea furajelor medicamentate și de a abroga Directiva 90/167/CEE a Consiliului din 26 

martie 1990 de stabilire a condițiilor de reglementare a preparării, introducerii pe piață și 

utilizării furajelor cu adaos de medicamente în Comunitate 1. 

 

Temeiul juridic propus de Comisie pentru propunerea sa este articolul 43 din TFUE, care se 

referă la punerea în aplicare a politicii agricole comune, și articolul 168 alineatul (4) litera (b) 

din TFUE, care se referă la adoptarea de măsuri în domeniile veterinar și fitosanitar, care au 

ca obiectiv direct protecția sănătății publice.  

 

Raportoarea pentru acest dosar în Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală, dna 

Aguilera, intenționează să depună un amendament care să precizeze că temeiul juridic al 

regulamentului este articolul 43 alineatul (2) din TFUE și nu articolul 43 din TFUE în 

integralitatea sa. Acest amendament ar menține neschimbat celălalt temei juridic al 

regulamentului, și anume articolul 168 alineatul (4) litera (b) din TFUE. În acest context, 

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală solicită avizul Comisiei pentru afaceri juridice 

cu privire la pertinența corectării temeiului juridic al propunerii.  

 

I. Context 

 

Până în prezent, furajele medicamentate pentru tratarea bolilor animalelor de fermă au fost 

reglementate de Directiva 90/167/CEE din 26 martie 1990 de stabilire a condițiilor de 

reglementare a preparării, introducerii pe piață și utilizării furajelor cu adaos de medicamente 

în Comunitate. Această directivă a fost adoptată înainte de crearea pieței interne și nu a fost 

niciodată adaptată în mod substanțial. Transpunerea la nivel național a acestui instrument 

juridic a oferit statelor membre libertate în ceea ce privește interpretarea și punerea în aplicare 

a dispozițiilor juridice. Potrivit Comisiei, această flexibilitate a contribuit la apariția anumitor 

probleme: directiva nu conține indicații cu privire la standardele care trebuie aplicate pentru 

aprobarea plantelor sau tehnicile acceptabile pentru producerea de furaje medicamentate; nu 

precizează dacă aceste standarde ar trebui să fie bazate pe tehnologie sau pe rezultate; nu 

furnizează criterii de omogenitate; nu conține nicio dispoziție referitoare la conceptul de 

transfer de furaje medicamentate între loturi, la etichetarea specifică a furajelor 

medicamentate sau la furajele medicamentate destinate animalelor de companie și este vagă în 

ceea ce privește posibilitatea ca furajele să fie pregătite în moara pentru furaje înainte de 

prescripție, ceea ce le permite statelor membre să avanseze interpretări diferite. În plus, din 

perspectiva Comisiei, legislația în vigoare în prezent poate perpetua discrepanțele existente 

între statele membre în ceea ce privește punerea sa în aplicare, creând în acest fel condiții 

inegale de concurență pentru operatorii profesioniști de pe piața unică.  

 

De aceea, scopul propunerii este de a actualiza legislația actuală privind furajele 

medicamentate prin abrogarea Directivei 90/167/CE, armonizând în același timp la un nivel 

ridicat de siguranță fabricarea, comercializarea și utilizarea furajelor medicamentate și a 

                                                 
1  JO L 92, 7.4.1990, pp. 42–48. 
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produselor intermediare în Uniunea Europeană. Regulamentul care rezultă va permite 

producția anticipată de furaje medicamentate și producția mobilă și în cadrul exploatației, 

stabilind totodată parametrii aplicabili pentru aceste mecanisme. Dispozițiile proiectului de 

propunere includ măsuri de eliminare a furajelor medicamentate neutilizate în exploatația 

agricolă. Vor fi stabilite limite la nivelul UE pentru transferul medicamentelor de uz veterinar 

în furaje, care ar trebui să fie adaptate pe baza unei evaluări a riscurilor reprezentate de 

diferitele tipuri de substanțe active pentru animale și pentru oameni.  

 

II. Articolele pertinente din tratat  

 

Temeiurile juridice propuse pentru această propunere sunt articolul 43 și articolul 168 

alineatul (4) litera (b) din TFUE.  

 

Articolul 43 din TFUE prevede următoarele (au fost adăugate sublinieri la alineatul (2)): 

 

Articolul 43 

(ex-articolul 37 din TCE) 

  

 (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. 

Aceste propuneri trebuie să țină seama de interdependența dintre chestiunile agricole 

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 
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în cauză folosite pentru produsele transformate destinate exportului în țări terțe pot fi 

importate din afara Uniunii. 

 

În conformitate cu articolul 40 alienatul (1) din TFUE, se instituie o organizare comună a 

piețelor agricole „în vederea îndeplinirii obiectivelor prevăzute la articolul 39”.  

 

Articolul 39 din TFUE prevede următoarele: 

 

Articolul 39 

(ex-articolul 33 din TCE) 

  

(1) Politica agricolă comună are ca obiective: 

  

(a) creșterea productivității agriculturii prin promovarea progresului tehnic, prin asigurarea 

dezvoltării raționale a producției agricole, precum și prin utilizarea optimă a factorilor de 

producție și, în special, a forței de muncă; 

  

(b) asigurarea în acest fel a unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă, în special 

prin majorarea venitului individual al lucrătorilor din agricultură; 

  

(c) stabilizarea piețelor; 

  

(d) garantarea siguranței aprovizionărilor; 

  

(e) asigurarea unor prețuri rezonabile de livrare către consumatori. 

  

(2) În elaborarea politicii agricole comune și a metodelor speciale pe care aceasta le poate 

implica, vor fi avute în vedere următoarele: 

  

(a) caracterul special al activității agricole care rezultă din structura socială a agriculturii și 

din discrepanțele structurale și naturale existente între diferitele regiuni agricole; 

  

(b) necesitatea de a opera treptat modificările adecvate; 

  

(c) faptul că, în statele membre, agricultura este un sector strâns legat de ansamblul 

economiei. 

 

Articolul 168 alineatul (4) litera (b) prevede următoarele: 

 

Articolul 168 punctul (4) litera (b) 

(ex-articolul 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 



 

RR\1091133RO.docx 5/9 PE549.334v01-00 

 RO 

securitate: 

 

(...) 

 

(b) de măsuri în domeniile veterinar și fitosanitar, având în mod direct ca obiectiv 

protecția sănătății publice; 

 

(...) 

 

 

III. Jurisprudența privind temeiul juridic 

 

Alegerea temeiului juridic este importantă, deoarece, din punct de vedere constituțional, 

Uniunea se întemeiază pe principiul atribuirii competențelor, iar instituțiile sale pot acționa 

doar într-un mod coerent cu mandatul care le-a fost încredințat prin tratat1. 

 

Din jurisprudența Curții, se desprind câteva principii cu privire la alegerea temeiurilor 

juridice. 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 constituțională2. În al doilea rând, alegerea temeiului juridic al unei măsuri a UE 

trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuși controlului jurisdicțional și care 

includ, în special, scopul și conținutul măsurii în cauză.3. Faptul că o instituție dorește să 

participe mai mult la adoptarea unei anumite măsuri, eforturile depuse în alte privințe în sfera 

de acțiune la care se referă măsura, precum și contextul în care s-a adoptat măsura, sunt 

irelevante.4 

 

Prin urmare, alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză5. 

 

În privința temeiurilor juridice multiple, dacă examinarea unei măsuri a UE indică faptul că 

aceasta servește unui scop dublu sau că are o componentă dublă și dacă unul dintre scopuri 

sau una dintre componente poate fi identificat(ă) ca principal(ă) sau predominant(ă), în timp 

ce celălalt (cealaltă) este doar incidental(ă), măsura trebuie să fie întemeiată pe un temei 

juridic unic, respectiv cel necesar în vederea scopului sau componentei principal(e) sau 

predominant(e)6. Pe de altă parte, în cazul în care o măsură are mai multe obiective sau 

componente simultane, indisolubil legate între ele, fără ca vreunul (vreuna) dintre acestea să 

fie secundar(ă) sau indirect(ă) în raport cu celelalte, măsura respectivă trebuie să se 

întemeieze pe diferite dispoziții pertinente din tratat7. 

                                                 
1 Avizul 2/00, Protocolul de la Cartagina, Rec., 2001, I-9713, punctul 3; Avizul 1/08, Acordul General privind 

comerțul și serviciile, Rec., 2009, I-01255, punctul 110.  
2 Avizul 2/00, Protocolul de la Cartagina, Rec., 2001, I-9713, punctul 5; Cauza C-370/07, Comisia/Consiliul, 

Rec., 2009, I-08917, punctele 46-49; Avizul 1/08, Acordul General privind comerțul și serviciile, Rec., 2009, I-

01255, punctul 110. 
3 Cauza C-411/06, Comisia/Parlamentul European și Consiliul, Rec., 2009, I-7585, punctul 45, și jurisprudența 

citată, precum și Cauza C-130/10 Parlamentul/ Consiliul, Rec., 2012, punctul 42 și jurisprudența citată. 
4 Cauza C-269/97, Comisia/ Consiliul, Rec., 2000, I-2257, punctul 44.  
5 Avizul 2/00, Protocolul de la Cartagina, Rec., 2001, I-9713, punctul 5. 
6 Cauza C-42/97, Parlamentul/Consiliul, Rec., 1999 I-868, punctele 39-40; Cauza C-36/98, Spania/Consiliul, 

Rec., 2001, I-779, punctul 59; Cauza C-211/01, Comisia/Consiliul, Rec., 2003, I-8913, punctul 39.  
7 Cauza C-165/87, Comisia/Consiliul, Rec., 1988, 5545, punctul 11; Cauza C-178/03, Comisia/Parlamentul 

European și Consiliul, Rec., 2006, p. I-107, punctele 43-56.  
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Recurgerea la un temei juridic dual nu este posibilă în cazul în care procedurile stabilite 

pentru fiecare temei juridic sunt incompatibile între ele sau în cazul în care utilizarea celor 

două temeiuri juridice ar putea submina drepturile Parlamentului1.  

 

IV. Obiectul și conținutul propunerii de regulament  

 

Domeniul de aplicare al regulamentului propus acoperă fabricarea, introducerea pe piață și 

utilizarea furajelor medicamentate pentru animalele de la care se obțin produse alimentare și 

animalele de companie în cadrul Uniunii Europene2. Considerentul 2 din propunere afirmă că 

„producția animalieră ocupă un loc foarte important în agricultura Uniunii. Normele privind 

furajele medicamentate au o influență semnificativă asupra deținerii și a creșterii animalelor, 

inclusiv a animalelor de la care nu se obțin produse alimentare, precum și asupra producției de 

produse de origine animală.” 

 

Dacă este adoptat, regulamentul va abroga Directiva 90/167/CEE a Consiliului. Considerentul 

4 din propunere precizează că „[e]xperiența dobândită din aplicarea Directivei 90/167/CEE a 

arătat că ar trebui luate măsuri suplimentare pentru a consolida funcționarea efectivă a pieței 

interne și pentru a acorda în mod explicit și a îmbunătăți posibilitatea de a trata animalele de 

la care nu se obțin produse alimentare cu ajutorul furajelor medicamentate.”  

 

În acest sens, expunerea de motive a propunerii afirmă că „obiectivul revizuirii normelor în 

materie de furaje medicamentate este de a armoniza la un nivel înalt de siguranță fabricarea, 

comercializarea și utilizarea furajelor medicamentate și a produselor intermediare în UE, 

precum și de a reflecta progresul tehnic în acest domeniu” și subliniază că legislația existentă 

ar putea să perpetueze discrepanțele existente între statele membre în ceea ce privește punerea 

sa în aplicare. Aceasta creează condiții inegale de concurență pentru operatorii profesioniști 

de pe piața unică. Este necesar să se armonizeze punerea în aplicare a legislației, să se reducă 

sarcinile financiare și administrative și să se sprijine inovarea.”  

 

În ceea ce privește considerentul 24 al propunerii, în care este vorba în principal de aspectele 

legate de subsidiaritate și proporționalitate, acesta enumeră concis obiectivele regulamentului, 

și anume „de a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și animale, de a oferi 

informații adecvate utilizatorilor și de a consolida buna funcționare a pieței interne [...].” 

 

Regulamentul stabilește norme privind fabricarea, compoziția, introducerea pe piață și 

utilizarea furajelor medicamentate. Se aplică cerințele generale în materie de fabricație 

prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 183/20053. Articolul 4 din propunerea de regulament 

impune operatorilor din sectorul furajelor medicamentate obligația de a stabili, a pune în 

aplicare și a menține proceduri scrise permanente bazate pe sistemul analizei riscurilor și al 

                                                 
1 Cauza C-178/03, Comisia/Parlamentul European și Consiliul, Rec., 2006, I-107, punctul 57; Cauzele comune 

C-164/97/ și C-165/97, Parlamentul European/Consiliul, Rec., 1999, I-1139, punctul 14; Cauza C-300/89, 

Comisia/Consiliul, (dioxid de titan) Rec., 1991 E.C.R. p. I-2867, punctele 17-25; Cauza C-338/01, 

Comisia/Consiliul, Rec., 2004, I-4829 (recuperarea impozitelor indirecte), punctul 57.  
2 Regulamentul nu se aplică medicamentelor de uz veterinar utilizate în calitate de componentă medicamentoasă 

a furajelor medicamentate, care fac obiectul unei legislații specifice privind medicamentele de uz veterinar.  

 
3  Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a 

cerințelor privind igiena furajelor (JO L 35, 8.2.2005, p. 1-22). 



 

RR\1091133RO.docx 7/9 PE549.334v01-00 

 RO 

punctelor critice de control. În plus, în conformitate cu articolul 5, furajele medicamentate pot 

fi fabricate doar pornind de la medicamente de uz veterinar autorizate în temeiul legislației 

privind medicamentele de uz veterinar1.  

 

Propunerea stabilește, de asemenea, norme pentru încorporarea omogenă a produselor 

medicinale veterinare în furajele medicamentate, precum și cerințe menite să evite transferul 

de substanțe active din produsele medicinale veterinare în furajele nevizate. Acesta mai 

cuprinde norme privind producția anticipată, etichetarea și ambalarea furajelor 

medicamentate. Articolele 12 și 14 din propunere reglementează normele privind autorizarea 

operatorilor din sectorul hranei pentru animale, precum și normele pe care aceștia trebuie să le 

respecte pentru a fabrica furaje medicamentate.  

 

Propunerea de regulament stabilește la articolele 15 și 17 norme specifice în ceea ce privește 

prescripția, valabilitatea prescripției, utilizarea furajelor medicamentate conținând substanțe 

antimicrobiene la animale de la care se obțin produse alimentare și cantitățile necesare pentru 

tratarea animalelor cu furaje medicamentate. Producătorii, distribuitorii și utilizatorii de furaje 

medicamentate trebuie să păstreze evidențe zilnice pentru o trasabilitate efectivă a furajelor 

medicamentate. Pentru medicamentele de uz veterinar autorizate la nivel național, propunerea 

de regulament stabilește norme pentru comerțul în interiorul Uniunii cu furaje medicamentate, 

astfel încât să se evite denaturarea concurenței.  

 

Propunerea mai impune statelor membre obligația să definească norme privind sancțiunile 

aplicabile în cazul încălcării prevederilor prezentului regulament și să ia toate măsurile 

necesare pentru a se asigura că aceste sancțiuni sunt puse în aplicare.  

 

 

V. Stabilirea temeiului juridic pertinent  

 

Având în vedere faptul că scopul și conținutul propunerii vizează armonizarea prin 

intermediul unui regulament a fabricării, comercializării și utilizării furajelor medicamentate, 

care sunt utilizate în general pentru tratarea bolilor animalelor în grupuri mari de animale, 

pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății oamenilor și a animalelor, a furniza 

informații adecvate utilizatorilor și a consolida buna funcționare a pieței interne din domeniul 

agricol, articolul 43 și articolul 168 alineatul (4) litera (b) din TFUE constituie temeiul juridic 

pertinent al regulamentului.  

 

În ceea ce privește articolul 43 din TFUE, merită să se ia notă de faptul că, în conformitate cu 

jurisprudența consacrată a Curții de Justiție, acest articol este temeiul juridic pertinent pentru 

orice act legislativ privind producerea și comercializarea produselor agricole enumerate în 

anexa I din Tratat care contribuie la realizarea unuia sau mai multor obiective ale politicii 

agricole comune stabilite la articolul 39 din Tratat. În acest sens, este, de asemenea, 

jurisprudență constantă că atunci când un act legislativ constituie un mijloc esențial de 

creștere a productivității agricole (un obiectiv stabilit la articolul 39 alineatul (1) litera (a) din 

Tratat), acesta trebuie adoptat în temeiul articolului 43 din Tratat chiar dacă, pe lângă faptul 

că se aplică în principal produselor din anexa I, acesta acoperă, de asemenea, și alte produse 

                                                 
1  Directiva 2001/82/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod 

comunitar cu privire la produsele medicamentoase veterinare (JO L 311, 28.11.2001, p. 1-66). 
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care nu sunt incluse în această anexă1. 

 

Propunerea de regulament vizează să contribuie la realizarea obiectivelor politicii agricole 

comune stabilite la articolul 39 din TFUE, și anume (a) creșterea productivității agriculturii 

prin promovarea progresului tehnic, prin asigurarea dezvoltării raționale a producției agricole, 

precum și prin utilizarea optimă a factorilor de producție și, în special, a forței de muncă; (b) 

asigurarea în acest fel a unui nivel de trai echitabil pentru populația agricolă, în special prin 

majorarea venitului individual al lucrătorilor din agricultură; (c) stabilizarea piețelor; (d) 

garantarea siguranței aprovizionărilor și (e) asigurarea unor prețuri rezonabile de livrare către 

consumatori. 

 

Articolul 43 din TFUE are cinci alineate, dintre care două sunt temeiuri legale. Alineatul (2) 

de la articolul menționat prevede că Parlamentul European și Consiliul, hotărând în 

conformitate cu procedura legislativă ordinară, 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. În ceea ce 

privește Consiliul, acesta este autorizat la alineatul (3) să adopte, la propunerea Comisiei, 

măsurile privind stabilirea prețurilor, a taxelor, a ajutoarelor și a contingentelor, precum și 

privind stabilirea și repartizarea posibilităților de pescuit.  

 

Este evident din conținutul propunerii de regulament că acesta nu conține niciun element legat 

de alineatul (3) de la articolul 43 din TFUE și că, prin urmare, acest alineat nu este pertinent 

pentru scopul propunerii. Alineatul (2) de la articolul 43 din TFUA acoperă toate aspectele 

politicii agricole comune incluse în propunere. De aceea, ar fi adecvată o corectare a 

temeiului juridic pentru restrângerea sa la alineatul (2) de la articolul 43 din TFUE. La această 

concluzie a ajuns și Serviciul juridic al Parlamentului2.  

 

La examinarea articolului 168 alineatul (4) litera (b) din TFUE reiese clar din considerente și 

din conținutul propunerii de regulament că vizează, de asemenea, protecția sănătății publice 

prin adoptarea de măsuri în domeniile veterinar și fitosanitar. Propunerea de regulament are 

ca obiectiv reglementarea fabricării, introducerii pe piață și a utilizării furajelor 

medicamentate, care ar trebui să fie produse doar cu produse medicinale veterinare autorizate, 

a căror compatibilitate ar trebui asigurată pentru siguranța și eficiența produsului. 

                                                 
1  Cauza C-180/96, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord/Consiliul Comunităților Europene, Rec., 

1998, I-02265 și jurisprudența citată; Cauza C-11/88, Comisia/Consiliul (Substanțe și produse nedorite utilizate 

în nutriția animalelor - Temei juridic, Rec., 1989 I-3799, p. 15, publicarea sintezei care precizează următoarele: 

„Articolul 43 din Tratat este temeiul juridic pertinent pentru orice act legislativ privind producerea și 

comercializarea produselor agricole enumerate în anexa II din Tratat care contribuie la realizarea unuia sau mai 

multor obiective ale politicii agricole comune stabilite la articolul 39 din Tratat.  Chiar atunci când un astfel de 

act legislativ vizează atât obiective ale politicii agricole, cât și obiective care, în absența unor dispoziții specifice, 

sunt urmărite în temeiul articolului 100 din Tratat, poate implica armonizarea dispozițiilor legislației naționale în 

domeniul din urmă fără a fi necesar să se recurgă la articolul 100. Având în vedere prioritatea pe care articolul 38 

alineatul (2) din Tratat o acordă dispozițiilor specifice din domeniul agricol față de dispozițiile generale legate de 

instituirea pieței comune, articolul 100 nu poate constitui baza pentru restrângerea domeniului de aplicare al 

articolului 43 (a se vedea hotărârile din 23 februarie 1988 în cauzele 68/86 și 131/86, Regatul Unit/Consiliu, 

Rec., 1988, 855 și 905). Deși Directiva 87/519 de modificare a Directivei 74/63 privind substanțele și produsele 

nedorite utilizate în nutriția animalelor se poate referi întâmplător la anumite produse care nu sunt incluse în 

anexa II, aceasta se aplică în principal produselor din anexa respectivă; în plus, este un factor esențial în 

creșterea productivității agricole, care este obiectivul stabilit al articolului 39 alineatul (1) litera (a) din Tratat.”  
2 A se vedea nota Serviciului juridic din 19 iunie 2015.  
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Potrivit jurisprudenței privind temeiurile juridice menționată mai sus, un temei juridic dual 

este posibil doar în cazul în care se poate stabili că o măsură are mai multe obiective sau 

elemente simultane, indisolubil legate între ele, fără ca vreunul dintre acestea să fie secundar 

sau indirect în raport cu celelalte. Acesta pare să fie cazul prezentei propuneri. De fapt, se 

poate concluziona că propunerea are două obiective principale, strâns legate, și anume să 

asigure un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și animale și să consolideze buna 

funcționare a pieței interne, și că niciunul dintre aceste obiective are prioritate față de celălalt.  

 

Pe lângă aceasta, ambele dispoziții prevăd procedura legislativă ordinară, deci nu există riscul 

de incompatibilitate între cele două temeiuri juridice.  

 

VI. Concluzii și recomandări 

 

La reuniunea sa din 13 iulie 2015, Comisia pentru afaceri juridice a decis, în consecință, cu 21 

de voturi pentru și 2 voturi împotrivă 1, că articolul 43 alineatul (2) și articolul 168 alineatul 

(4) litera (b) constituie temeiurile juridice pertinente pentru prezenta propunere și a decis să 

recomande Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală să modifice referința la articolul 

43 din TFUE și să o limiteze la alineatul (2) de la acest articol.  

Cu stimă, 

Pavel Svoboda 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 

                                                 
1 La votul final au fost prezenți: Pavel Svoboda (președinte), Jean-Marie Cavada (vicepreședinte), Axel Voss 

(vicepreședinte), Mady Delvaux (vicepreședintă), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, 

Kostas Chrysogonos, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Sylvia-

Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn 

Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Tadeusz Zwiefka, Ángela Vallina (supleantă în locul lui Jiří Maštálka, 

în conformitate cu articolul 200 alineatul (2)), Bogdan Brunon Wenta (supleant în locul lui Therese Comodini 

Cachia, în conformitate cu articolul 200 alineatul (2)). 


