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Domnule Președinte, 

În reuniunea sa din 11-12 aprilie 2017, Comisia pentru afaceri juridice a luat act de faptul că, 

în cadrul negocierilor interinstituționale în curs referitoare la pachetul legislativ privind 

punerea în aplicare a Tratatului de la Marrakech pentru facilitarea accesului la operele 

publicate al persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a 

materialelor imprimate („Tratatul de la Marrakech”), s-a convenit în mod provizoriu să se 

modifice temeiul juridic prevăzut în propunerea de regulament prezentată de Comisie privind 

schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale 

anumitor opere și altor obiecte ale protecției prin drepturi de autor și drepturi conexe în 

beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a 

materialelor imprimate. Mai exact, s-a propus înlocuirea articolul 207 din TFUE cu articolul 

114 din TFUE. 

 

Prin urmare, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât, în conformitate cu articolul 39 alineatul 

(2) din Regulamentul de procedură, să adopte un aviz pentru a verifica temeiul juridic al 

propunerii menționate anterior și, în special, eventuala înlocuirea a articolul 207 din TFUE cu 

articolul 114 din TFUE. 

 

Comisia pentru afaceri juridice a examinat chestiunea menționată mai sus în cursul reuniunii 

sale din 29 și 30 mai 2017. 
 

I - Context 

Tratatul de la Marrakech a fost adoptat în 2013 de Organizația Mondială a Proprietății 

Intelectuale (OMPI) și a fost semnat  în numele UE la 30 aprilie 2014.  

Tratatul de la Marrakech impune părților contractante să prevadă excepții de la drepturile de 

autor și drepturile conexe sau limitări ale acestora în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu 

deficiențe de vedere și cu dificultăți de citire a materialelor imprimate. De asemenea, tratatul 

permite schimburile transfrontaliere de exemplare în format special de cărți și de alte 

materiale imprimate, între țările care sunt părți la tratat.  

Pentru a permite Uniunii să își îndeplinească obligațiile în temeiul Tratatului de la Marrakech, 

mai exact al dispozițiilor referitoare la schimbul transfrontalier de exemplare în format 

accesibil, importul de exemplare în format accesibil și cooperarea pentru a facilita schimburile 

transfrontaliere, Comisia a adoptat o propunere de regulament la 14 septembrie 2016.  

Temeiul juridic prevăzut de Comisie în propunerea sa este articolul 207 din TFUE. 

Justificarea poate fi găsită în argumentația prezentată de Comisie în fața Curții de Justiție în 

procedura 3/151. Potrivit Comisiei, obiectivul principal al Tratatului de la Marrakech este 

facilitarea schimbului transfrontalier de exemplare în format accesibil, realizându-se astfel 

obiectivul de liberalizare a comerțului internațional. Comisia consideră că Tratatul de la 

Marrakech este un instrument al politicii comerciale comune.  

II – Articolul pertinent din tratat 

Articolul 207 din TFUE de la titlul II intitulat „Politica comercială comună” este prezentat ca 

                                                 
1 Avizul A-3/15, EU:C:2017:114, punctele 25-30. 
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temei juridic în propunerea Comisiei și are următorul text:  

Articolul 207 

(ex-articolul 133 TCE) 

 

1. Politica comercială comună se întemeiază pe principii uniforme, în special în ceea ce 

privește modificările tarifare, încheierea de acorduri tarifare și comerciale privind 

schimburile de mărfuri și servicii și aspectele comerciale ale proprietății intelectuale, 

investițiile străine directe, uniformizarea măsurilor de liberalizare, politica exporturilor, 

precum și măsurile de protecție comercială, printre care și cele care se adoptă în caz de 

dumping și de subvenții. Politica comercială comună se desfășoară în cadrul principiilor și al 

obiectivelor acțiunii externe a Uniunii. 

 

2. Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu 

procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile care definesc cadrul în care este pusă în 

aplicare politica comercială comună. 

 

 [...] 

III - Temeiul juridic propus 

În urma avizului Curții A-3/15, Consiliul a propus, în cursul negocierilor interinstituționale, 

să se înlocuiască temeiul juridic al propunerii de regulamentul cu articolul 114 din TFUE.  

Titlul VII Norme comune privind concurența, impozitarea și armonizarea legislativă 

Capitolul 3 

Apropierea legislațiilor 

Articolul 114 

(ex-articolul 95 TCE) 

1. Cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel, dispozițiile următoare se aplică în 

vederea realizării obiectivelor enunțate la articolul 26. Parlamentul European și Consiliul, 

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului 

Economic și Social, adoptă măsurile privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor 

administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea și funcționarea pieței interne. 

IV — Jurisprudența CJUE cu privire la alegerea temeiului juridic 

Curtea de Justiție a considerat în mod tradițional problema temeiului juridic adecvat, ca fiind 

o chestiune de o importanță constituțională, în măsura în care garantează respectarea 

principiului atribuirii competențelor (articolul 5 TUE) și stabilește natura și domeniul de 

aplicare ale competenței Uniunii1. 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”2. Prin urmare, alegerea unui temei juridic incorect poate justifica 

                                                 
1 Avizul 2/00, [2001] Rec. I-9713, punctul 5. 
2 Cauza C-45/86, Comisia/Consiliul (Preferințele tarifare generalizate), Rec., 1987, p. 1439, punctul 5; Cauza C-
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anularea actului în cauză. În acest context, dorința unei instituții de a participa mai activ la 

adoptarea unei anumite măsuri, împrejurările în care un act a fost adoptat, precum și eforturile 

depuse în alte privințe în sfera de acțiune la care se referă măsura sunt irelevante pentru a 

identifica temeiul juridic corect1.  

Dacă examinarea unui act al Uniunii indică faptul că acesta servește unui scop dublu sau că 

are o componentă dublă și că unul dintre scopuri sau una dintre componente poate fi 

identificat(ă) ca principal(ă) sau predominant(ă), în timp ce celălalt (cealaltă) este doar 

indirect(ă), actul trebuie să fie întemeiat pe un temei juridic unic, mai exact cel necesar în 

vederea scopului sau componentei principal(e) sau predominant(e)2. Cu toate acestea, în cazul 

în care un act are mai multe obiective sau componente simultane, care sunt legate în mod 

indisolubil, fără ca vreuna să fie accesorie și indirectă în raport cu cealaltă, actul în cauză va 

trebui să fie întemeiat pe diferitele temeiuri juridice corespunzătoare3, dacă procedurile 

prevăzute de temeiurile juridice respective nu sunt incompatibile cu dreptul Parlamentului 

European și nu îl subminează4. 

V - Scopul și conținutul măsurii propuse 

Scopul propunerii de regulament, așa cum afirmă Comisia în expunerea sa de motive, este de 

a pune în aplicare obligațiile Uniunii în temeiul Tratatului de la Marrakech în ceea ce privește 

schimbul de exemplare în format accesibil între Uniune și țările terțe care sunt părți la Tratatul 

de la Marrakech.  

Articolul 1, care precizează obiectul și domeniul de aplicare, prevede că regulamentul 

stabilește norme privind schimbul transfrontalier între Uniune și țările terțe care sunt părți la 

Tratatul de la Marrakech de exemplare în format accesibil ale anumitor opere și ale anumitor 

alte obiecte ale protecției, fără autorizarea titularului de drepturi, în beneficiul persoanelor 

nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate.  

Articolele 3 și 4 din propunerea de regulament decurg din articolele 5 și 6 din Tratatul de la 

Marrakech, care impun anumite obligații părților contractante referitoare la schimbul 

transfrontalier de exemplare în format accesibil. Mai exact, articolul 3 precizează că 

exemplarele în format accesibil ale operelor care au fost realizate în conformitate cu legislația 

națională de punere în aplicare a Tratatului de la Marrakech în orice stat membru pot fi 

distribuite, comunicate sau puse la dispoziția persoanelor beneficiare în țările terțe care sunt 

părți la Tratatul de la Marrakech. Articolul 4 permite importarea dintr-o țară terță, de către 

persoane beneficiare din Uniune și entități autorizate stabilite în Uniune, de exemplare în 

format accesibil realizate în conformitate cu legislația de punere în aplicare a Tratatului de la 

Marrakech, precum și accesul la aceste exemplare, în folosul persoanelor cu dificultăți de 

citire a materialelor imprimate. 

VI - Analiza și stabilirea temeiului juridic adecvat 

                                                                                                                                                         
411/06, Comisia/Parlamentul European și Consiliul, Rep., 2009, p. I-7585. 
1 Cauza C-269/97, Comisia/Consiliul, Rep., 2000, p. I-2257, punctul 44. 
2 Cauza C-137/12, Comisia/Consiliul, EU:C:2013:675, punctul 53; Cauza C-490/10, Parlamentul/Consiliul, 

EU:C:2012:525, punctul 45; Cauza C-155/07, Parlamentul/Consiliul, Rep., 2008, p. I -08103, punctul 34; 
3 Cauza C-211/01, Comisia/Consiliul, Rep., 2003, p. I-08913, punctul 40; Cauza C-178/03 Comisia v 

Parlamentul European și Consiliul [2006] ECR I-107, punctele 43-56. 
4 Cauza C-300/89, Comisia/Consiliul, (Dioxidul de titaniu), Rec., 1991, p. I-2867, punctele 17-25; Cauza C-

268/94, Portugalia/Consiliu [1996] ECR I-6177. 
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Comisia a propus articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ca temei 

juridic pertinent pentru stabilirea regimului de import și export pentru stimularea anumitor 

tipuri de schimburi transfrontaliere de exemplare în format accesibil. Articolul 207 prevede 

posibilitatea ca Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate 

cu procedura legislativă ordinară, să adopte măsurile care definesc cadrul în care este pusă în 

aplicare politica comercială comună. 

În avizul său din 14 februarie 2017, Curtea de Justiție a considerat că încheierea Tratatului de 

la Marrakech nu ține de politica comercială comună definită la articolul 207 TFUE. 

Potrivit Curții, „Tratatul de la Marrakech are esențialmente ca finalitate îmbunătățirea 

condiției persoanelor beneficiare prin facilitarea, prin diverse mijloace, printre care o 

circulație înlesnită a exemplarelor în format accesibil, a accesului acestor persoane la 

materialele imprimate.”1 Mai precis, Curtea a constatat că articolele 5, 6 și 9 din tratat 

referitoare la schimbul transfrontalier de exemplare în format accesibil „ nu urmăresc în mod 

specific să promoveze, să faciliteze sau să reglementeze comerțul internațional al 

exemplarelor în format accesibil, ci, dimpotrivă, să îmbunătățească condiția persoanelor 

beneficiare prin facilitarea accesului acestor persoane la exemplare în format accesibil 

reproduse în alte părți contractante”.2  

Curtea a concluzionat că schimburile transfrontaliere prevăzute de Tratatul de la Marrakech 

nu ar putea fi asimilate unor schimburi internaționale operate în scopuri comerciale. 

Încheierea Tratatului de la Marrakech nu ține de politica comercială comună definită la 

articolul 207 TFUE.3 

Având în vedere că regulamentul propus are drept scop punerea în aplicare a obligațiilor în 

temeiul Tratatului de la Marrakech în ceea ce privește schimbul transfrontalier de exemplare 

în format accesibil și, mai precis, în temeiul articolelor 5, 6 și 9, și având în vedere cele de 

mai sus, rezultă că articolul 207 din TFUE nu poate fi considerat drept temei juridic valabil 

pentru propunerea de regulament. 

Curtea de Justiție statuează în același aviz că regimurile de export și de import prevăzute de 

Tratatul de la Marrakech vor trebui să fie puse în aplicare în cadrul domeniului armonizat de 

Directiva 2001/29/CE4 „în măsura în care acestea au, în definitiv, ca obiect să autorizeze 

comunicarea către public sau distribuirea pe teritoriul unei părți contractante de exemplare 

în format accesibil publicate într‑ o altă parte contractantă fără consimțământul titularilor 

de drepturi”. 

Directiva 2001/29/CE are ca temei juridic articolul 114 din TFUE și urmărește să ofere un 

cadru juridic armonizat pentru dreptul de autor și drepturile conexe în societatea 

informațională în cazul în care acest lucru este necesar pentru buna funcționare a pieței 

interne. 

Textul convenit între Consiliu și Parlament ia în considerare avizul Curții de Justiție care 

statuează ca regimurile de export și de import să fie puse în aplicare în cadrul domeniului 

                                                 
1 Avizul A-3/15, punctul 70. 
2 Avizul A-3/15, punctul 89. 
3 Avizul A-3/15, punctele 91 și 101. 
4 Avizul A-3/15, punctul 112. 
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armonizat de Directiva 2001/29/CE: 

Articolul 1: „Prezentul regulament stabilește norme uniforme privind schimbul 

transfrontalier între Uniune și țările terțe care sunt părți la Tratatul de la Marrakech de 

exemplare în format accesibil ale anumitor opere și ale anumitor alte obiecte ale protecției, 

fără autorizarea titularului de drepturi, în beneficiul persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe 

de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor imprimate, în cadrul domeniului 

armonizat de Directiva 2001/29/CE și Directiva […], pentru a preveni periclitarea 

armonizării drepturilor exclusive și a excepțiilor pe piața internă.”  

Considerentul 5: „Prezentul regulament urmărește [...] stabilirea condițiilor aplicabile 

acestor exporturi și importuri într-un mod uniform în cadrul domeniului armonizat de 

Directiva 2001/29/CE și Directiva […] pentru a garanta că măsurile respective sunt 

aplicate în mod uniform în întreaga piață internă și nu periclitează armonizarea drepturilor 

exclusive și a excepțiilor prevăzute în directivele respective.” 

Prin urmare, articolul 114 din TFUE ar putea fi un temei juridic pertinent pentru propunerea 

de regulament. 

VII - Concluzie și recomandare 

În lumina celor de mai sus și în urma avizului Curții de Justiție din 14 februarie 2017, întrucât 

obiectivul propunerii Comisiei nu este să promoveze, să faciliteze sau să reglementeze 

comerțul internațional al exemplarelor în format accesibil, ci, dimpotrivă, să îmbunătățească 

condiția persoanelor beneficiare prin facilitarea accesului acestor persoane la exemplare în 

format accesibil, putem concluziona că propunerea de regulament nu poate avea ca temei 

juridic articolul 207 din TFUE, astfel cum se prevede în propunerea Comisiei.  

După ce a fost analizată propunerea făcută de Consiliu în cadrul negocierilor 

interinstituționale potrivit căreia propunerea de regulament ar trebui să aibă ca temei juridic 

articolul 114 din TFUE în locul articolului 207 din TFUE și având în vedere că regimurile de 

export și de import prevăzute de actul propus au, în definitiv, ca obiect să autorizeze 

comunicarea către public sau distribuirea pe teritoriul unei părți contractante de exemplare în 

format accesibil publicate într‑ o altă parte contractantă fără consimțământul titularilor de 

drepturi și având în vedere că acest act va trebui să fie pus în aplicare în cadrul domeniului 

armonizat de Directiva 2001/29/CE, care are ca temei juridic articolul 114 din TFUE, putem 

concluziona că regulamentul propus ar putea să fie întemeiat mai degrabă pe articolul 114 din 

TFUE. 

Comisia pentru afaceri juridice ar trebui să recomande, așadar, ca temeiul juridic pertinent al 

propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind schimbul 

transfrontalier între Uniune și țările terțe de exemplare în format accesibil ale anumitor opere 

și ale altor obiecte ale protecției prin drept de autor și drepturi conexe în beneficiul 

persoanelor nevăzătoare, cu deficiențe de vedere sau cu dificultăți de citire a materialelor 

imprimate să fie articolul 114 din TFUE. 

În cadrul reuniunii sale din 30 mai 2017, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât în 

unanimitate1 că temeiul juridic corect pentru propunerea de regulament este articolul 114 din 

                                                 
1 La votul final au fost prezenți: Pavel Svoboda (președinte), Jean-Marie Cavada (vicepreședinte), Mady 
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TFUE.  

Cu stimă, 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 

                                                                                                                                                         
Delvaux (vicepreședintă), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Pascal Durand, Angel 
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