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pentru aditivi, enzime şi arome alimentare (COM(2006)0423 – C6-0258/2006 
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Stimate Domnule Preşedinte,

Prin scrisoarea din 28 februarie 2007, aţi sesizat Comisia pentru afaceri juridice, în 
conformitate cu articolul 35 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, pentru examinarea 
validităţii şi pertinenţei temeiului juridic al susmenţionatei propuneri a Comisiei.

Comisia a examinat chestiunea de mai sus în cursul reuniunii sale din 20 martie 2007.

Raportorul comisiei competente în fond, dna Westlund, propune schimbarea temeiului juridic 
al propunerii, în sensul ca acesta să nu mai fie constituit din articolul 95, ci din articolul 95 
coroborat cu articolul 175 din Tratatul CE.

Temeiul juridic

Toate actele comunitare trebuie să aibă un temei juridic specificat in tratat (sau într-un alt act 
legislativ pe care intenţionează să-l aplice.  Temeiul juridic defineşte competenţa Comunităţii 
ratione materiae şi specifică în ce mod trebuie exercitată aceasta, şi anume instrumentul(e) 

  
1 Nepublicată încă în JO.
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legislativ(e) care pot fi utilizate în cadrul procedurii decizionale.

Cu privire la consecinţele temeiului juridic, alegerea acestuia are o importanţă fundamentală, 
în special pentru Parlament, deoarece el determină dacă şi ce rol îi revine Parlamentului în 
cadrul procesului legislativ.

Conform Curţii de Justiţie, alegerea temeiului juridic nu este subiectivă, ci „trebuie să se 
bazeze pe factori obiectivi, susceptibili de a fi revizuiţi din punct de vedere juridic,1” cum ar fi 
obiectivul şi cuprinsul măsurii în cauză2. De asemenea, factorul decisiv ar trebui să fie 
obiectivul principal al măsurii3.

În conformitate cu jurisprudenţa Curţii de Justiţie, un articol general din tratat constituie un 
temei juridic suficient, chiar dacă măsura în cauză încearcă, în subsidiar, să atingă un obiectiv 
urmărit de un articol specific din tratat4.

Cu toate acestea, dacă s-ar adopta opinia conform căreia obiectivul ocrotirii sănătăţii 
persoanelor şi acela al instituirii şi funcţionării pieţei interne sunt indisolubil legate între ele, 
fără ca unul să fie secundar şi indirect în raport cu celelalte, ar putea fi luată în considerare 
necesitatea de a utiliza cele două temeiuri juridice, dat fiind că în ambele articole, 95 şi 175 
alineatul (1)5, este prevăzută aceeaşi procedură decizională. 

Comisia competentă în fond propune ca pentru temeiul juridic al propunerii de regulament să 
fie utilizat articolul 1756, împreună cu articolul 957 din Tratatul CE.  Articolul 175 alineatul 

  
1 Cauza 45/86 Comisia contra Consiliu [1987] ECR 1439, punctul 5.
2 Cauza C-300/86 Comisia contra Consiliu [1991] ECR I-287, punctul 10.
3 Cauza C-377/98 Regatul Ţărilor de Jos contra Parlamentul European şi Consiliu [2001] ECR I-7079, punctul 
27.
4 Cauza C-377/98 Regatul Ţărilor de Jos contra Parlamentul European şi Consiliu [2001] ECR I-7079, punctele 
27-28. Cauza C-491/01 British American Tobacco (Investments) şi Imperial Tobacco [2002] ECR I-11453, 
punctele 93-94.
5 Cauza C-165/87 Comisia contra Consiliu [1988] ECR 5545, punctul 11.
6 Articolul 175 alineatul (1)
(1) Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 şi după consultarea Comitetului 
Economic şi Social şi a Comitetului Regiunilor, hotărăşte cu privire la acţiunile pe care Comunitatea urmează să 
le întreprindă în vederea realizării obiectivelor menţionate la articolul 174.
7 Articolul 95
(1) Prin derogare de la articolul 94 şi cu excepţia cazului în care prezentul tratat dispune altfel, dispoziţiile 
următoare se aplică în vederea realizării obiectivelor enunţate la articolul 14. Consiliul, hotărând în conformitate 
cu procedura prevăzută la articolul 251 şi după consultarea Comitetului Economic şi Social, adoptă măsurile 
privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre care au ca obiect 
instituirea şi funcţionarea pieţei comune.
(2) Alineatul (1) nu se aplică dispoziţiilor fiscale, celor privind libera circulaţie a persoanelor şi celor privind 
drepturile şi interesele lucrătorilor salariaţi.
(3) În formularea propunerilor prevăzute la alineatul (1) în domeniul sănătăţii, securităţii, protecţiei mediului şi 
protecţiei consumatorilor, Comisia porneşte de la premisa asigurării unui nivel ridicat de protecţie ridicat, ţinând 
seama în special de orice evoluţie nouă, întemeiată pe fapte ştiinţifice. În cadrul atribuţiilor ce le revin, 
Parlamentul European şi Consiliul depun eforturi, de asemenea, pentru realizarea acestui obiectiv.
(4) În cazul în care, după adoptarea de către Consiliu sau Comisie a unei măsuri de armonizare, un stat membru 
consideră necesară menţinerea dispoziţiilor de drept intern justificate de cerinţele importante prevăzute la 
articolul 30 sau referitoare la protecţia mediului ambiant ori a mediului de lucru, acesta adresează Comisiei o 
notificare, indicând motivele menţinerii acestor dispoziţii.
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(1) se referă la obiectivele articolului 1741, în special la
- conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului,
- ocrotirea sănătăţii persoanelor ;
- utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale;
- promovarea pe plan internaţional a unor măsuri destinate să facă faţă problemelor regionale 
sau planetare de mediu.

Scopul şi cuprinsul propunerii de regulament şi evaluarea temeiului său legal

Articolul 1 prevede următoarele:
„1. Prezentul regulament stabileşte o procedură uniformă de evaluare şi autorizare 

(denumită în continuare „procedura uniformă“) a aditivilor, enzimelor, aromelor şi 
surselor de arome alimentare utilizate sau destinate utilizării în sau împreună cu 
produsele alimentare (denumite în continuare „substanţe“), procedură care contribuie 
la libera circulaţie a substanţelor în Comunitate.

    
(5) De asemenea, fără a aduce atingere alineatului (4), în cazul în care, după adoptarea de către Consiliu sau 
Comisie a unei măsuri de armonizare, un stat membru consideră necesară introducerea unor dispoziţii de drept 
intern întemeiate pe dovezi ştiinţifice noi referitoare la protecţia 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 şi motivele adoptării acestora.
(6) În termen de şase luni de la notificările prevăzute la alineatele (4) şi (5), Comisia aprobă sau respinge 
dispoziţiile respective de drept intern, după ce a verificat dacă acestea constituie sau nu un mijloc de 
discriminare arbitrară sau o restricţie disimulată în comerţul dintre statele membre şi dacă acestea constituie sau 
nu un obstacol în funcţionarea pieţei interne.
În lipsa unei decizii a Comisiei adoptate în acest termen, dispoziţiile de drept intern prevăzute la alineatele (4) şi 
(5) se consideră aprobate.
În cazul în care complexitatea problemei justifică acest lucru şi 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 şase luni.
(7) În cazul în care, în temeiul alineatului (6), un stat membru este autorizat să menţină sau să introducă 
dispoziţii 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 226 şi 227, Comisia şi orice stat membru pot sesiza 
direct Curtea de Justiţie în cazul în care consideră că un alt stat membru exercită abuziv competenţele prevăzute 
de prezentul articol. 
(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 30, măsuri provizorii care fac obiectul unei proceduri comunitare de control.

1 Articolul 174 alineatul (1)
(1) Politica Comunităţii în domeniul mediului contribuie la urmărirea obiectivelor de mai jos:
- conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului,
- ocrotirea sănătăţii persoanelor ;
- utilizarea prudentă şi raţională a resurselor naturale;
- promovarea pe plan internaţional a unor măsuri destinate să facă faţă problemelor regionale sau planetare de 
mediu.
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2. Procedura uniformă determină modalităţile procedurale de actualizare a listelor de 
substanţe a căror introducere pe piaţă este autorizată în Comunitate în conformitate 
cu Regulamentele (CE) nr. XXX/2006 (CE) nr. YYY/2006 şi (CE) ZZZ/2006 
(denumite în continuare „legislaţii sectoriale din domeniul alimentar”).

3. Criteriile conform cărora substanţele pot fi incluse în lista comunitară prevăzută la 
articolul 2, conţinutul regulamentului prevăzut la articolul 7 şi, dacă este cazul, 
dispoziţiile tranzitorii privind procedurile în curs se stabilesc în cadrul fiecărei 
legislaţii sectoriale din domeniul alimentar.”

Considerentele 1, 2 şi 3 sunt formulate după cum urmează:

"(1) Libera circulaţie a unor produse alimentare sigure şi sănătoase constituie un aspect 
esenţial al pieţei interne şi contribuie semnificativ la sănătatea şi confortul cetăţenilor, 
precum şi la interesele lor sociale şi economice.

(2) În aplicarea politicilor comunitare trebuie să se asigure un nivel înalt de protecţie a 
vieţii şi sănătăţii umane.

(3) Pentru a proteja sănătatea umană, siguranţa utilizării aditivilor, enzimelor şi aromelor 
în alimentaţie trebuie supusă unei evaluări înainte de lansarea acestora pe piaţa 
Comunităţii.”

Cuprinsul propunerii de Regulament poate fi rezumat după cum urmează:
Capitolul I: Principii generale

Se stabileşte o procedură uniformă de evaluare şi autorizare a aditivilor, enzimelor şi 
aromelor. Procedura a fost concepută astfel încât să fie simplă, rapidă şi eficace, respectându-
se totodată principiile de bună administrare şi certitudine juridică. Ea se axează pe 
actualizarea, pe baza criteriilor stabilite în legislaţiile sectoriale, a unei liste de substanţe 
autorizate, care trebuie să fie elaborată şi ţinută de Comisie.
Capitolul II: Procedura uniformă

În conformitate cu procedura propusă, cererile de actualizare trebuie adresate Comisiei, fără a 
trece mai întâi printr-o autoritate naţională. 

Comisia trebuie să trimită dosarul de cerere Autorităţii şi statelor membre, solicitând avizul 
Autorităţii, care trebuie să-l formuleze în termen de şase luni. 
Pentru a asigura caracterul obligatoriu al măsurilor de actualizare, propunerea prevede ca 
acestea să fie adoptate sub formă juridică de regulament, în conformitate cu procedura 
comitologică.

Atunci când lista este actualizată în cadrul prezentei propuneri de regulament, trebuie să se 
ţină seama de toţi ceilalţi factori legitimi relevanţi. Astfel, atunci când iniţiază procesul 
decizional, Comisia, ca gestionar al riscurilor, poate propune o măsură care nu este în 
concordanţă cu rezultatul evaluării riscurilor, efectuată sub responsabilitatea Autorităţii. În 
asemenea cazuri, Comisia trebuie să facă cunoscute motivele care au determinat-o să 
procedeze în acest mod. O astfel de eventualitate este în concordanţă cu principiile generale 
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de analiză a riscurilor din Codex Alimentarius.

Capitolul III Dispoziţii diverse

Pentru a ţine seama de caracteristicile specifice ale fiecărei legislaţii alimentare sectoriale, 
prezenta propunere abilitează Comisia să adopte, după consultarea Autorităţii, hotărâri privind 
diferite aspecte procedurale şi prevede o oarecare flexibilitate în cazul dosarelor complexe şi 
sensibile.

Toate datele care nu sunt confidenţiale ar trebui puse la dispoziţia publicului.

În cazul în care statele membre sau Comisia consideră că o substanţă autorizată în 
conformitate cu prezenta propunere comportă riscuri grave pentru sănătatea persoanelor, a 
animalelor sau pentru mediu, se impune adoptarea unor măsuri de urgenţă.

În conformitate cu expunerea de motive: „Ca parte a eforturilor depuse pentru îmbunătăţirea 
legislaţiei comunitare pe baza conceptului «de la fermă până la consumator», în Cartea albă 
privind siguranţa alimentară, Comisia îşi face cunoscută intenţia de a actualiza şi completa 
legislaţia existentă în materie de aditivi şi arome şi de a formula dispoziţii specifice cu privire 
la enzime. (Acţiunile 11 şi 13 din Cartea albă). 

Prezenta propunere urmăreşte să asigure funcţionarea corespunzătoare a pieţei interne şi 
totodată un nivel ridicat de ocrotire a vieţii şi sănătăţii persoanelor în ceea ce priveşte aditivii, 
enzimele şi aromele alimentare.

Pentru aceasta, ea urmăreşte să stabilească o procedură de autorizare uniformă, centralizată, 
eficace, expeditivă şi transparentă, bazată pe o evaluare a riscurilor efectuată de Autoritatea 
Europeană pentru Siguranţa Alimentară (denumită, în continuare, „Autoritatea”) şi pe un 
sistem de gestionare a riscurilor în care Comisia şi statele membre acţionează în cadrul unei 
proceduri implicând o comisie de reglementare. Propunerea îi atribuie Comisiei sarcina ca, pe 
baza evaluărilor ştiinţifice ale Autorităţii, să elaboreze, să ţină şi să actualizeze o listă generală 
pozitivă pentru fiecare dintre categoriile de substanţe în cauză. Includerea unei substanţe pe 
una dintre aceste liste semnifică, implicit, că utilizarea ei este autorizată, în general, pentru 
toţi operatorii de pe piaţa comunitară.”

Comisia justifică recurgerea la articolul 95 după cum urmează: „Prezenta propunere urmăreşte 
să îmbunătăţească funcţionarea pieţei interne, deoarece produsele autorizate în conformitate 
cu procedura propusă vor putea fi utilizate în întreaga Comunitate.” Regulamentul avut în 
vedere va conduce la armonizarea dispoziţiilor legale ale statelor membre privind aditivii, 
enzimele şi aromele alimentare, sub forma unei liste pozitive de substanţe autorizate, ce 
urmează a fi elaborată de Comisie în conformitate cu regulamentul.

Evaluare

Pe baza examinării scopului şi cuprinsului propunerii de regulament, considerăm că obiectivul 
ocrotirii sănătăţii persoanelor şi obiectivul instituirii şi funcţionării pieţei interne sunt 
indisolubil legate între ele, fără că vreunul să fie secundar şi indirect în raport cu celălalt.  
Evident, propunerea include atât obiectivele legate de ocrotirea sănătăţii persoanelor, cât şi pe 
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acelea concepute să îmbunătăţească funcţionarea pieţei interne.

În consecinţă, considerăm că temeiul juridic trebuie să fie articolul 95 şi articolul 175 din 
Tratatul CE.

Concluzie

Prin urmare, în cursul reuniunii sale din 20 martie 2007, Comisia pentru afaceri juridice a 
hotărât în unanimitate1 să recomande ca temeiul juridic al Propunerii de regulament al 
Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei proceduri uniforme de autorizare 
pentru aditivi, enzime şi arome alimentare să fie constituit din articolul 95 şi articolul 175 din 
Tratatul CE.

Vă asigur, Domnule Preşedinte, de înalta mea consideraţie.

Giuseppe Gargani

  
1 La votul final au fost prezenţi: Giuseppe Gargani (preşedinte), Cristian Dumitrescu (vicepreşedinte), Rainer 
Wieland (vicepreşedinte), Francesco Enrico Speroni (vicepreşedinte), Sharon Bowles, Mogens N.J. Camre, 
Marek Aleksander Czarnecki, Monica Frassoni, Jean-Paul Gauzès, Kurt Lechner, Klaus-Heiner Lehne, Katalin 
Lévai, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, 
Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Michel Rocard, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques 
Toubon, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka.
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