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Doamnă președintă, 
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Prin scrisoarea dumneavoastră din 22 mai 2017 ați sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în 

conformitate cu articolul 39 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cu privire la 

examinarea validității și pertinenței temeiului juridic al propunerii menționate mai sus a 

Comisiei. 

Comisia a examinat chestiunea menționată mai sus în cursul reuniunii sale din 12 iunie 2017. 

Comisia a prezentat o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 

apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce 

privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și serviciilor, care se întemeiază pe 

articolul 114 din TFUE. 

Raportul adoptat de către IMCO la 25 aprilie 2017 adaugă o referire care are ca obiectiv să 

adauge articolul 26 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene ca un al doilea 

temei juridic. 

În cursul reuniunii sale din 12 iunie 2017, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât, prin 

urmare, în unanimitate1, să vă recomande să păstrați numai articolul 114 din TFUE ca temei 

juridic pentru directivă. Articolul 26 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene 

nu poate fi utilizat ca temei juridic. Referirea care face trimitere la articolul 26 din Cartă 

trebuie, prin urmare, să fie eliminată. 

 

Context 

Chestiunea se referă la pertinența temeiului juridic al propunerii de directivă a Parlamentului 

European și a Consiliului de apropiere a actelor cu putere de lege și a actelor administrative 

ale statelor membre în ceea ce privește cerințele de accesibilitate aplicabile produselor și 

serviciilor 

(COM(2015)0615 – C8-0387/2015 – 2015/0278(COD)) (denumită în continuare „Directiva”). 

Propunerea Comisiei se bazează pe articolul 114 din TFUE, cu următorul conținut: 

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. 

 

                                                 
1 La votul final au fost prezenți: Pavel Svoboda (președinte), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 

(vicepreședintă), Jean-Marie Cavada (vicepreședinte), Laura Ferrara (vicepreședintă), Max Andersson, Joëlle 

Bergeron, Dominique Bilde (pentru Marie-Christine Boutonnet, conform articolului 200 alineatul (2) din 

Regulamentul de procedură), Antanas Guoga, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Danuta Jazlowiecka (pentru 

Tadeusz Zwiefka, conform articolului 200 alineatul (2) din Regulamentul de procedură), Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Katerina Konecná (pentru Jiři Maštálka, conform articolului 200 alineatul (2) din Regulamentul de 

procedură), Merja Kyllönen (pentru Kostas Chrysogonos, conform articolului 200 alineatul (2) din Regulamentul 

de procedură), Gilles Lebreton, Victor Negrescu, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Dariusz Rosati (pentru 

Rosa Estaràs Ferragut, conform articolului 200 alineatul (2) din Regulamentul de procedură), Virginie Rozière, 

Sajjad Karim, Elly Schlein (pentru Evelyn Regner, conform articolului 200 alineatul (2) din Regulamentul de 

procedură), József Szájer, Axel Voss, Kosma Złotowski. 
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2. Alineatul (1) nu se aplică dispozițiilor fiscale, celor privind libera circulație a persoanelor 

și celor privind drepturile și interesele lucrătorilor salariați. 

 

3. În formularea propunerilor prevăzute la alineatul (1) în domeniul sănătății, securității, 

protecției mediului și protecției consumatorilor, Comisia pornește de la premisa asigurării 

unui nivel ridicat de protecție ridicat, ținând seama în special de orice evoluție nouă, 

întemeiată pe fapte științifice. În cadrul atribuțiilor ce le revin, Parlamentul European și 

Consiliul depun eforturi, de asemenea, pentru realizarea acestui obiectiv. 

 

4. În cazul în care, după adoptarea unei măsuri de armonizare de către Parlamentul 

European și Consiliu, de către Consiliu sau Comisie, un stat membru consideră necesară 

menținerea dispozițiilor de drept intern justificate de cerințele importante prevăzute la 

articolul 36 sau referitoare la protecția mediului ambiant ori a mediului de lucru, acesta 

adresează Comisiei o notificare, indicând motivele menținerii acestor dispoziții. 

 

5. De asemenea, fără a aduce atingere alineatului (4), în cazul în care, după adoptarea unei 

măsuri de armonizare de către Parlamentul European și Consiliu, de către Consiliu sau 

Comisie, un stat membru consideră necesară introducerea unor dispoziții de drept intern 

întemeiate pe dovezi științifice noi referitoare la protecția mediului ambiant ori a mediului de 

lucru, din cauza unei probleme specifice statului membru respectiv, apărute după adoptarea 

măsurii de armonizare, acesta adresează Comisiei o notificare privind măsurile avute în 

vedere și motivele adoptării acestora. 

 

6. În termen de șase luni de la notificările prevăzute la alineatele (4) și (5), Comisia aprobă 

sau respinge dispozițiile respective de drept intern, după ce a verificat dacă acestea constituie 

sau nu un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție disimulată în comerțul dintre 

statele membre și dacă acestea constituie sau nu un obstacol în funcționarea pieței interne.  

 

În absența unei decizii a Comisiei adoptate în acest termen, dispozițiile de drept intern 

prevăzute la alineatele (4) și (5) se consideră aprobate. 

 

În cazul în care complexitatea problemei justifică acest lucru și dacă nu există nici un pericol 

pentru sănătatea umană, Comisia poate notifica statului membru în cauză că termenul 

prevăzut de prezentul alineat poate fi prorogat cu un nou termen de până la șase luni. 

 

7. Atunci când, în conformitate cu punctul 6, un stat membru este autorizat să mențină sau să 

introducă  

dispoziții de drept intern care derogă de la o măsură de armonizare, Comisia examinează de 

îndată dacă este oportun să propună o adaptare a acestei măsuri. 

 

8. În cazul în care un stat membru invocă o problemă deosebită de sănătate publică într-un 

domeniu care a făcut în prealabil obiectul măsurilor de armonizare, acesta informează 

Comisia, care analizează de îndată dacă este necesar să propună Consiliului măsuri 

adecvate. 

 

9. Prin derogare de la procedura prevăzută la articolele 258 și 259, Comisia și orice stat 

membru pot sesiza direct Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cazul în care consideră că 

un alt stat membru exercită abuziv competențele prevăzute de prezentul articol. 
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10. Măsurile de armonizare prevăzute anterior includ, atunci când este cazul, o clauză de 

salvgardare care autorizează statele membre să adopte, din unul sau mai multe dintre 

motivele fără caracter economic prevăzute la articolul 36, măsuri provizorii care fac obiectul 

unei proceduri de control a Uniunii. 

 

Raportul adoptat de către IMCO la 25 aprilie 2017 adaugă următoarea referire, a cărei 

formulare indică faptul că are ca obiectiv să adauge articolul 26 din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”) ca un al doilea temei 

juridic: 

 

având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 26, 

 

Articolul 26 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) prevede: 

 

Articolul 26 

Integrarea persoanelor cu handicap 

 

Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri 

care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la 

viața comunității. 

 

Analiză 

 

a) Temeiul juridic propus de Comisie 

 

Temeiul juridic propus de Comisie, articolul 114 din TFUE, conferă competența de a adopta 

măsuri care au ca obiect instituirea și funcționarea pieței interne. Pertinența articolului 

susmenționat ca temei juridic al propunerii nu a fost contestată de IMCO. Pertinența 

articolului 114 din TFUE ca temei juridic al directivei este, de asemenea, confirmată, și 

anume prin considerentul 1, incluzând, conform modificării efectuate de IMCO, următoarea 

formulare: 

 

Amendament 

(1) Scopul prezentei directive este de a 

contribui la buna funcționare a pieței 

interne, prin apropierea actelor cu putere de 

lege și a actelor administrative ale statelor 

membre și prin eliminarea barierelor din 

calea liberei circulații a anumitor produse 

și servicii accesibile. Acest lucru va spori 

disponibilitatea și va îmbunătăți 

accesibilitatea și latura practică a 

informațiilor referitoare la produsele și 

serviciile accesibile pe piața internă. 

 

b) Temeiul juridic suplimentar propus  
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În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție: „alegerea temeiului juridic 

pentru un act al Comunității (în prezent Uniunea) trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care 

pot fi supuși controlului juridic, printre care figurează în special scopul și conținutul actului”1. 

Prin urmare, alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză.2 

În ceea ce privește temeiurile juridice multiple, 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).3 

Cu toate acestea, în cazul de față nu este necesar să se examineze scopul și conținutul 

directivei propuse, având în vedere faptul că articolul 26 din cartă nu poate fi utilizat ca temei 

juridic. Articolul 51 alineatul (2) din cartă stabilește că „Carta nu extinde domeniul de 

aplicare a dreptului Uniunii în afara competențelor Uniunii, nu creează nicio competență sau 

sarcină nouă pentru Uniune și nu modifică competențele și sarcinile stabilite de tratate”. 

În plus, din principiul atribuirii competențelor, consacrat la articolul 5 din TUE, decurge 

faptul că Uniunea acționează doar în cazul în care tratatele îi acordă competență să acționeze. 

Articolul 289 din TFUE clarifică faptul că procedura de adoptare de către Uniune a unui act 

juridic care acoperă un domeniu specific să fie menționată în mod explicit într-o dispoziție din 

tratat. O dispoziție din tratate care nu se referă la o procedură de adoptare a unui act nu poate 

constitui, prin urmare, un temei juridic pentru un act legislativ al Uniunii.  

Parlamentul ar trebui să respecte, de asemenea, normele privind redactarea actelor legislative 

adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară, astfel cum acestea au fost 

convenite de cele trei instituții. Compendiul comun pentru prezentarea și redactarea standard 

a actelor care fac obiectul procedurii legislative ordinare subliniază faptul că referirile 

incluse în astfel de acte ar trebui să facă trimitere fie la temeiul juridic, fie la procedură. Ele 

nu ar trebui să facă trimiteri la dispoziții care clarifică conținutul:  

Trimiteri care nu constituie referiri 

 

9.13. Atunci când se elaborează referiri, trebuie să se aibă grijă ca acestea să facă trimitere 

fie la temeiul juridic, fie la procedură. În cazul în care, în scopul unei bune înțelegeri a părții 

dispozitive sau în vederea controlului legalității, se dovedește a fi necesară mențiunea 

conținutului esențial al unor dispoziții care nu reprezintă temei juridic, această mențiune se 

face în considerente. Se pot face trimiteri cu caracter mai general, în scop informativ, în  

expunerea de motive.4 

Referirea care face trimitere la articolul 26 trebuie, prin urmare, să fie eliminată.  

 

Concluzie 

                                                 
1 Cauza C-411/06, Comisia/Parlamentul și Consiliul, Rep., 2009, I 7585, punctul 45 și cauza C/130/10, 

Parlamentul/Consiliul, Rec., 2012, punctul 42 și jurisprudența citată. 
2 Avizul 2/00, Protocolul de la Cartagina, Rec., 2001, I-9713, punctul 5. 
3 Cauza C-137/12, Comisia/Consiliul, EU:C:2013:675, punctul 53; Cauza C-411/06, Comisia/Parlamentul și 

Consiliul, Rep., 2009, I-7585, punctul 46 și jurisprudența citată; 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; 
4 Ghidul practic comun al Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei pentru persoanele implicate în 

redactarea legislației Uniunii Europene (ediția 2014). 
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Articolul 114 din TFUE este temeiul juridic corect al directivei. Articolul 26 din Carta 

drepturilor fundamentale a Uniunii Europene nu poate fi utilizat ca temei juridic. Referirea 

care face trimitere la articolul 26 din Cartă trebuie să fie eliminată. 

 

 

Vă asigur, doamnă președintă, de înalta mea considerație. 

Pavel Svoboda 

 

 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 


