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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

Amendamentele Parlamentului prezentate pe două coloane

Textul eliminat este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana din 
stânga. Textul înlocuit este evidențiat prin caractere cursive aldine în ambele 
coloane. Textul nou este evidențiat prin caractere cursive aldine în coloana 
din dreapta.

În primul și în al doilea rând din antetul fiecărui amendament se identifică 
fragmentul vizat din proiectul de act supus examinării. În cazul în care un 
amendament vizează un act existent care urmează să fie modificat prin 
proiectul de act, antetul conține două rânduri suplimentare în care se indică 
actul existent și, respectiv, dispoziția din acesta vizată de modificare. 

Amendamentele Parlamentului prezentate sub formă de text consolidat

Părțile de text noi sunt evidențiate prin caractere cursive aldine. Părțile de 
text eliminate sunt indicate prin simbolul ▌ sau sunt tăiate. Înlocuirile sunt 
semnalate prin evidențierea cu caractere cursive aldine a textului nou și prin 
eliminarea sau tăierea textului înlocuit. 
Fac excepție de la regulă și nu se evidențiază modificările de natură strict 
tehnică efectuate de serviciile competente în vederea elaborării textului final.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării regulamentului 
Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile electronice referitoare la 
transportul de mărfuri
(05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05142/1/2020 – C9-0103/2020),

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 17 octombrie 
20181,

– după consultarea Comitetului Regiunilor,

– având în vedere poziția sa în primă lectură2 referitoare la propunerea Comisiei 
prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0279),

– având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene,

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 
74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

– având în vedere articolele 67 și 40 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și 
turism (A9-0119/2020),

1. aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2. constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele 
Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene;

4. încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat 
îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu 
Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

1 JO C 62, 15.2.2019, p. 265.
2 Texte adoptate la 12.3.2019, P8_TA(2019)0139.



PE650.434v02-00 6/17 RR\1207796RO.docx

RO

parlamentelor naționale poziția Parlamentului.
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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Necesitatea informațiilor electronice referitoare la transportul de mărfuri

Marea majoritate a operațiunilor de transport de mărfuri din UE încă mai necesită utilizarea 
documentelor pe suport de hârtie. De fapt, aproape 99 % din totalul operațiunilor de transport 
transfrontalier de pe teritoriul UE utilizează încă documente pe suport de hârtie într-o etapă sau 
alta a operațiunii. De aici rezultă ineficiențe pentru actorii de pe piață din lanțurile logistice și 
de transport, precum și un impact ecologic inutil. Întrucât se preconizează că deplasările totale 
efectuate în cadrul transporturilor de mărfuri vor crește cu peste 50 % până în 2050, aceasta va 
deveni o problemă serioasă în anii următori. Parlamentul a solicitat în repetate rânduri în trecut 
să se exercite mai multă presiune pentru introducerea transporturilor fără hârtie și a cerut ca 
între întreprinderile, clienții și autoritățile din acest sector fluxul de informații să fie mai simplu, 
fără hârtie, fără întreruperi, transparent, securizat și fiabil.

2. Propunerea Comisiei 

Comisia a identificat două principale cauze ale adoptării lente a documentelor de transport 
electronice: lipsa recunoașterii echivalenței juridice a documentelor electronice de către 
autoritățile competente și un mediu informatic fragmentat, fără sisteme consacrate și 
interoperabile, care să funcționeze după reguli general valabile și obligatorii în ceea ce privește 
documentele de transport electronice.

Propunerea Comisiei din 17 mai 2018 le solicită autorităților competente să accepte informațiile 
de reglementare (pentru anumite acte juridice) în format electronic și stabilește un cadru de 
furnizori de servicii și platforme certificate (de către organisme de evaluare a conformității).

3. Negocierile interinstituționale

În urma adoptării, la 12 martie 2019, a poziției în primă lectură a Parlamentului, au avut loc 
negocieri interinstituționale (în vederea obținerii unui acord timpuriu în a doua lectură), în 
perioada septembrie-noiembrie 2019, în timpul Președinției finlandeze a Consiliului. După trei 
runde de triloguri, echipa de negociere a Parlamentului a ajuns la un acord provizoriu cu 
președinția Consiliului la 26 noiembrie 2019.

Textul acordului provizoriu a fost prezentat Comisiei pentru transport și turism (TRAN) și a 
fost confirmat la 21 ianuarie 2020. Pe baza aprobării de către comisie, președinta Comisiei 
TRAN, în scrisoarea sa adresată președintelui Comitetului Reprezentanților Permanenți 
(COREPER I), a indicat că va recomanda plenului să aprobe poziția Consiliului fără 
amendamente, cu condiția ca aceasta să fie conformă cu acordul provizoriu la care au ajuns cele 
două instituții. În urma verificării de către experții juriști-lingviști, Consiliul și-a adoptat oficial 
poziția în conformitate cu acordul provizoriu, la 7 aprilie 2020 (prin procedură scrisă).

4. Principalele elemente ale acordului

Acordul global la care a ajuns Parlamentul cu Consiliul a vizat consolidarea în mai mare măsură 
a sistemului propus. În special, s-au realizat următoarele:
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 reducerea la minimum a costurilor pentru operatorii economici și autoritățile competente, 
printre altele bazând sistemul de certificare pe standardele, modelele și acordurile 
internaționale existente și asigurând faptul că certificarea se face independent;

 dobândirea și menținerea încrederii operatorilor și a autorităților competente în siguranța și 
securitatea sistemului prin îmbunătățirea procedurii de stabilire a standardelor, 
specificațiilor și a normelor de acces precise, cu implicarea adecvată a colegiuitorilor și a 
tuturor părților interesate relevante;

 încurajarea faptului ca întreaga comunicare, inclusiv eventualele solicitări ulterioare, între 
autoritățile competente și operatori să se desfășoare electronic, atunci când este posibil; 

 clarificarea domeniului de aplicare: indicarea exactă a tipului de informații de reglementare 
referitoare la transportul de mărfuri care trebuie să fie acceptate de autoritățile competente, 
în cazul în care sunt transmise de operatorul economic în format electronic, printr-o 
platformă certificată. Odată ce sistemul este funcțional, Comisia trebuie să evalueze dacă 
domeniul de aplicare ar putea fi extins mai mult pentru a include și alte informații de 
reglementare în domeniul transporturilor, de exemplu cele referitoare la vehicul sau la 
conducătorul auto;

 către o digitalizare completă: cu toate că autoritățile competente au obligația, în cadrul 
acestui sistem, să accepte informațiile de reglementare privind transportul de mărfuri 
transmise electronic, operatorii economici sunt în continuare liberi să decidă dacă trec la 
mediul digital sau nu. Însă este clarificat faptul că utilizarea mijloacelor electronice ar trebui 
să devină principala modalitate de a face schimburi de informații de reglementare între 
operatorii economici și autoritățile competente. Prin urmare, Comisia trebuie să evalueze 
posibile inițiative în vederea instituirii în viitor a obligației operatorilor economici de a 
utiliza mijloace electronice pentru a pune informațiile de reglementare la dispoziția 
autorităților competente;

 întreprinderea de măsuri pentru ca utilizarea acestui sistem să devină cât se poate de 
atractivă pentru operatorii economici, printre altele prin încurajarea sistemelor IT existente 
să obțină certificarea de platformă și asigurând interoperabilitatea;

 calendarul: cu toate că introducerea unui sistem de certificare trebuie să se facă atent, 
diferitele termene au fost stabilite astfel încât sistemul să fie funcțional cât mai curând 
posibil și să poată fi adoptat pe piață în scurt timp.

5. Recomandare

Având în vedere că poziția Consiliului este conformă cu acordul provizoriu la care s-a ajuns în 
cadrul negocierilor interinstituționale, raportorul recomandă aprobarea sa fără modificări.
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AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
PRIVIND TEMEIUL JURIDIC

Dna Karima Delli
Președintă
Comisia pentru transport și turism
BRUXELLES 

Subiect: Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului 
European și al Consiliului privind informațiile electronice în cadrul transportului 
de mărfuri (COM(2018)0279 – C8-0191/2019 – 2018/0140(COD))

Doamnă Președintă,

Prin scrisoarea din 13 noiembrie 20191, comisia dumneavoastră a solicitat, în conformitate cu 
articolul 40 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, avizul Comisiei pentru afaceri 
juridice referitor la pertinența temeiului juridic al propunerii Comisiei de regulament privind 
informațiile electronice în cadrul transportului de mărfuri2.

Comisia a examinat chestiunea menționată mai sus în cursul reuniunii sale din 9 ianuarie 
2020.

I - Context

Propunerea Comisiei se întemeiază pe articolul 91, articolul 100 alineatul (2) (transporturi) și 
articolul 192 alineatul (1) din TFUE (mediu). În abordarea sa generală, Consiliul a modificat 
acest temei juridic, eliminând trimiterea la articolul 192 alineatul (1) TFUE. 

II – Articolele pertinente din tratat

Dispozițiile pertinente din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene au următorul 
conținut:

Articolul 91
(fostul articol 71 TCE)
1. În vederea punerii în aplicare a articolului 90 și ținând seama de aspectele speciale 
privind transporturile, Parlamentul European și Consiliul hotărând în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a 
Comitetului Regiunilor, stabilesc:

1 D 315856/ JURI aviz referitor la temeiul juridic al propunerii Comisiei de regulament al Parlamentului European 
și al Consiliului privind informațiile electronice în cadrul transportului de mărfuri (2018/0140(COD)).
2 Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind informațiile electronice în cadrul 
transportului electronic de mărfuri [2018/0140(COD)], COM/2018/279 final.
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(a) norme comune aplicabile transportului internațional, efectuate dinspre sau către teritoriul 
unui stat membru ori prin traversarea teritoriului unuia sau mai multor state membre;

(b) condițiile de admitere a transportatorilor nerezidenți pentru a efectua transporturi 
naționale într-un stat membru;

(c) măsurile care permit îmbunătățirea siguranței transporturilor;

(d) orice alte dispoziții utile.

2. În cazul în care se adoptă măsurile prevăzute la alineatul (1), trebuie avute în vedere 
cazurile în care aplicarea lor ar putea afecta grav nivelul de trai și de ocupare a forței de 
muncă în anumite regiuni, precum și exploatarea echipamentelor de transport”.

Articolul 100
(fostul articol 80 TCE)
1. Dispozițiile prezentului titlu se aplică transporturilor feroviare, rutiere și pe căi navigabile 
interioare.

2. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară, pot stabili dispozițiile corespunzătoare în domeniul transporturilor maritime și 
aeriene. Parlamentul European și Consiliul hotărăsc după consultarea Comitetului Economic 
și Social și a Comitetului Regiunilor.

Articolul 191
(fostul articol 174 TCE)
1. Politica Uniunii în domeniul mediului contribuie la următoarele obiective:

- conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului;

- protecția sănătății umane,

- folosirea prudentă și rațională a resurselor naturale;

- promovarea pe plan internațional a unor măsuri destinate să contracareze problemele de 
mediu la scară regională sau mondială, în special a luptei împotriva schimbărilor climatice.

(...) 

Articolul 192
(fostul articol 175 TCE)
1. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă 
ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social și a Comitetului Regiunilor, 
decid cu privire la acțiunile pe care Uniunea urmează să le întreprindă în vederea realizării 
obiectivelor menționate la articolul 191.

(...)

III – Jurisprudența CJUE cu privire la alegerea temeiului juridic
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Curtea de Justiție a considerat în mod tradițional problema temeiului juridic adecvat ca fiind o 
chestiune de o importanță constituțională, care garantează respectarea principiului 
competențelor atribuite (articolul 5 TUE) și stabilește natura și domeniul de aplicare ale 
competenței Uniunii3.

În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții, alegerea temeiului juridic pentru o măsură 
a Uniunii trebuie să se bazeze pe factori obiectivi care pot fi supuși controlului juridic, printre 
care figurează în special scopul și conținutul actului4.

Prin urmare, alegerea unui temei juridic incorect poate justifica 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 corect.5 

Dacă, după analizarea unei măsuri, se dovedește că aceasta urmărește o dublă finalitate sau că 
are două componente și dacă una dintre aceste finalități sau componente poate fi identificată 
ca fiind principală ori preponderentă, iar cealaltă nu este decât accesorie, măsura trebuie să 
aibă un temei juridic unic, și anume temeiul impus de finalitatea sau de componenta 
principală ori preponderentă6. 

Cu toate acestea, în cazul în care o măsură 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, măsura în cauză va trebui să fie întemeiată pe diferitele temeiuri juridice 
corespunzătoare7, dacă procedurile prevăzute de temeiurile juridice respective nu sunt 
incompatibile cu dreptul Parlamentului European și nu îl subminează8.

3 Avizul 2/00, ECLI:EU:C:2001:664, punctul 5.
4 A se vedea cauza C-411/06, 8 septembrie 2009, Comisia/Parlamentul European și Consiliul, EU:C:2009:518, 
punctul 45.
5 Hotărârea pronunțată în cauza C-269/97, Comisia/Consiliul, ECLI:EU:C:2000:183, punctul 44.
6 Hotărârea pronunțată în cazul C-137/12, Comisia/Consiliul, EU:C:2013:675, punctul 53; C-411/06 
EU:C:2009:518, punctul 46 și jurisprudența citată; Parlamentul/Consiliul, C 490/10, EU:C:2012:525, punctul 45; 
Parlamentul/Consiliul, C 155/07, EU:C:2008:605, punctul 34.
7 Cauza C-211/01, Comisia/Consiliul, ECLI:EU:C:2003:452, punctul 40; Cauza C-178/03, Comisia/Parlamentul 
European și Consiliul, ECLI:EU:C:2006:4, punctele 43-56. 
8 Cauza C-300/89, Comisia/Consiliul, („Dioxidul de titaniu”), ECLI:EU:C:1991:244, punctele 17-25; Cauza C-
268/94, Portugalia/Consiliul, ECLI:EU:C:1996:461.
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IV - Scopul și conținutul măsurii propuse

Propunerea vizează un regulament de armonizare a utilizării mijloacelor electronice pentru 
schimbul de informații în cadrul transportului de mărfuri (eFTI).

Din expunerea de motive reiese că scopul propunerii este de a spori utilizarea pe scară mai 
largă a documentelor electronice de transport de mărfuri, pentru a consolida piața unică, prin 
eliminarea unora dintre barierele din calea digitalizării în acest domeniu. Factorii principali ai 
propunerii sunt cadrul juridic fragmentat care stabilește obligații inconsecvente pentru 
autorități atunci când acceptă documente electronice și mediul informatic fragmentat, 
caracterizat de o multitudine de sisteme neinteroperabile9.

Prin urmare, dispozițiile vizează atingerea, în esență, a două obiective principale de politică: 
(a) stabilirea unui cadru juridic uniform obligatoriu pentru acceptarea de către autoritățile 
publice naționale relevante a informațiilor sau a documentelor în format electronic; și (b) să 
asigure interoperabilitatea diferitelor sisteme informatice utilizate în prezent în punerea în 
aplicare a legislației existente relevante a Uniunii10. 

Aceleași considerații sunt explicate mai pe larg în considerentele 1-4 ale propunerii, precum și 
în cadrul articolului 1. În conformitate cu acesta din urmă, regulamentul „stabilește un cadru 
juridic pentru comunicarea electronică a informațiilor de reglementare referitoare la 
transportul de mărfuri pe teritoriul Uniunii [...]”. Acesta stabilește „condițiile în care 
autoritățile competente ale statelor membre trebuie să accepte informațiile de reglementare 
atunci când sunt puse la dispoziție în mod electronic de către operatorii economici în cauză” și 
„normele pentru furnizarea de servicii legate de punerea la dispoziție pe cale electronică a 
informațiilor de reglementare de către operatorii economici în cauză pentru autoritățile 
competente”. 

În ceea ce privește conținutul, capitolul I definește în special domeniul de aplicare material 
incluzând în listă (prin trimitere la o anexă) actele deja existente ale Uniunii care prevăd 
cerințe de informare reglementare relevante în sensul propunerii. Capitolul II din propunere, 
intitulat „ Informații de reglementare puse la dispoziție pe cale electronică ” prevede obligația 
autorităților publice de a accepta documentele de transport în format electronic, precum și 
cerințele tehnice privind prelucrarea informațiilor electronice. Capitolul III intitulat „ 
Platforme și servicii eFTI ” prevede norme detaliate pentru funcționalitățile și cerințele de 
certificare ale platformelor eFTI care permit tratarea informațiilor electronice. Capitolele IV și 
V se referă la actele delegate și de punere în aplicare, precum și la dispozițiile finale.

V - Analiza și stabilirea temeiului juridic adecvat

În expunerea de motive, Comisia a justificat alegerea sa în ceea ce privește temeiul juridic în 
felul următor: 

„Temeiul juridic este prevăzut la articolul 91, articolul 100 alineatul (2) și articolul 192 
alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). 

Articolul 91 și, respectiv, articolul 100 alineatul (2), care trebuie înțelese în sensul 

9 Expunerea de motive, pagina 2.
10 Expunerea de motive, pagina 6.
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articolului 90 și care impun statelor membre să urmărească o politică comună în domeniul 
transporturilor, stabilesc cerința ca norme comune aplicabile transporturilor internaționale, 
efectuate dinspre sau către teritoriul unui stat membru ori prin traversarea teritoriului unuia 
sau mai multor state membre și, respectiv, dispozițiile corespunzătoare în domeniul 
transporturilor maritime și aeriene, să fie stabilite de Parlamentul European și de Consiliu.

Articolul 192 alineatul (1), care trebuie înțeles în sensul articolului 191, stabilește că 
Parlamentul European și Consiliul decid cu privire la acțiunile pe care Uniunea urmează să 
le întreprindă în vederea realizării obiectivului de protecție, printre altele, a sănătății umane 
și a mediului.”

(a) Caracterul adecvat al articolului 91 și al articolului 100 alineatul (2) TFUE

Articolul 91 și articolul 100 alineatul (2) din TFUE prevăd temeiuri juridice în domeniul 
politicii în domeniul transporturilor, respectiv pentru transportul feroviar, rutier și pe căi 
navigabile interioare, pe de o parte, și transportul maritim și aerian, pe de altă parte. 

Din scopul și conținutul propunerii, reiese că articolul 91 și articolul 100 alineatul (2) din 
TFUE ar trebui considerate ca temeiuri juridice relevante pentru propunere și că aceasta este 
preocupată de consolidarea funcționării pieței interne în sectorul transporturilor. 

De asemenea, trebuie subliniat faptul că aplicarea simultană atât a articolului 91, cât și a 
articolului 100 alineatul (2) este justificată în măsura în care propunerea Comisiei urmează o 
abordare multimodală. 

(b) Nu este necesară adăugarea articolului 192 alineatul (1) din TFUE ca temei juridic

Deși secțiunea menționată mai sus a expunerii de motive ar trebui să justifice recurgerea la 
articolul 192 alineatul (1) din TFUE ca temei juridic, aceasta nu indică însă în mod explicit 
motivul pentru care adăugarea acestui temei juridic ar fi, într-adevăr, necesară. 

Este adevărat că mai multe mențiuni în expunerea de motive conțin indicații conform cărora 
înlocuirea documentelor pe suport de hârtie cu altele electronice pare a fi benefică pentru 
mediu11. 

Acestea fiind spuse, în ciuda posibilelor efecte pozitive ale propunerii asupra mediului, se 
pare că obiectivul principal al propunerii nu este legat de protecția mediului. Prin urmare, 
acesta din urmă poate fi pur și simplu un efect incidental al instrumentului legislativ. Din 
acest motiv, nu este necesară adăugarea articolului 192 alineatul (1) din TFUE ca temei 
juridic.

În subsidiar, se poate considera că domeniul de aplicare al propunerii include cerințele privind 
informațiile prevăzute în diverse acte existente ale Uniunii [a se vedea articolul 1 alineatul (2) 
din propunere]. Aceste acte se bazează pe temeiul juridic privind transportul, cu excepția 
legislației Uniunii privind transferul deșeurilor, care se întemeiază pe [actualul] articolul 192 
alineatul (1) din TFUE12. Deși acest lucru este în mod evident adevărat, propunerea însăși 

11 A se vedea expunerea de motive, p. 11: „datorită faptului că, în medie, 1-5 exemplare din fiecare document nu 
vor mai fi tipărite în cadrul unei expedieri, vor fi economisite aproximativ 2-8 miliarde de foi de hârtie sau 
echivalentul a 180-900 de mii de copaci anual.”
12 Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind 
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conține elemente care indică faptul că acest fapt nu este relevant pentru alegerea temeiului 
juridic. Într-adevăr, potrivit considerentelor (5) și (6): „ (5) Autoritățile statelor membre ar 
trebui, prin urmare, să fie obligate să accepte informațiile puse la dispoziție în mod electronic 
ori de câte ori operatorii economici sunt obligați să pună la dispoziție informațiile ca dovadă 
a conformității cu cerințele stabilite în actele Uniunii adoptate în conformitate cu partea a 
treia titlul VI din Tratat sau, având în vedere similaritatea situațiilor, cu legislația Uniunii 
privind expedierile de deșeuri[...].” (6) Întrucât prezentul regulament are scopul doar de a 
facilita furnizarea de informații, în special prin mijloace electronice, acesta nu trebuie să 
aducă atingere dispozițiilor legislației Uniunii sau legislației naționale care stabilește 
conținutul informațiilor de reglementare și, în special, nu trebuie să impună nicio cerință 
suplimentară privind informațiile de reglementare [...]”. Prin urmare, propunerea nu modifică 
niciun act bazat pe temeiul juridic privind mediul, ci se concentrează asupra aspectului 
referitor la transport al expedierii de deșeuri. Prin urmare, elementele de mediu, dacă există, 
sunt fără nicio îndoială auxiliare componentei predominante de transport din propunere13.

Ținând seama de analiza de mai sus, articolul 91 și 100 alineatul (2) din TFUE par a fi 
temeiul juridic adecvat al propunerii. Nu este necesară adăugarea articolului 192 alineatul (1) 
din TFUE. În consecință, este corect să se elimine trimiterea la acesta din urmă.

Amendamentele adoptate ca urmare a negocierilor interinstituționale referitoare la acest dosar 
nu pun sub semnul întrebării concluziile de mai sus.

VI - Concluzie și recomandare

În cadrul reuniunii sale din 9 ianuarie 2020, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât în 
consecință, cu 21 voturi pentru, niciunul împotrivă și 1 abținere14, să recomande Comisiei 
pentru transport și turism să mențină articolul 91 și articolul 100 alineatul (2) din TFUE ca 
unic temei juridic al regulamentului propus.

Cu respect, 

Lucy Nethsingha 

transferurile de deșeuri (JO L 190, 12.7.2006, p. 1). 
13 NB: în conformitate cu jurisprudența, nici măcar o modificare formală a unui act întemeiat pe un temei juridic 
dat nu impune ca actul de modificare să se bazeze pe temeiul juridic al actului modificat.
14 La votul final au fost prezenți: Lucy Nethsingha (președintă), Marion Walsmann (vicepreședintă), Ibán García 
Del Blanco (vicepreședinte), Raffaele Stancanelli (vicepreședinte), Franco Roberti (raportor pentru aviz), 
Gunnar Beck, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Evelyne Gebhardt, Esteban Gonzáles Pons, 
Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Liesje 
Schreinemacher, Marie Toussaint, Edina Tóth [pentru József Szájer în conformitate cu articolul 209 alineatul 
(7)], Bettina Vollath și Axel Voss.
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