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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) 
legislativ(e) care pot fi utilizate în cadrul procedurii decizionale.

  
1 Nepublicată încă în JO.
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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 protecţiei sănătăţii umane 
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 ambele articole, 95 şi 175 alineatul (1)5, prevăd 
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.
(5) De asemenea, fără a aduce atingere alineatului (4), în cazul în care, după adoptarea de către Consiliu sau 
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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 din regulamentul propus prevede următoarele: „Prezentul regulament stabileşte 
norme privind aditivii alimentari utilizaţi în produsele alimentare în scopul asigurării unei 
funcţionări eficiente a pieţei interne şi a unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii umane şi a 
consumatorilor.”

În acest scop, prezentul regulament prevede: 

(a) liste comunitare cu aditivii alimentari autorizaţi;

    
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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(b) condiţii de utilizare a aditivilor alimentari în produsele alimentare, în aditivii 
alimentari şi în enzimele alimentare;

(c) norme de etichetare a aditivilor alimentari comercializaţi ca atare.
Considerentele 1 – 21 sunt formulate după cum urmează:

(1) Libera circulaţie a produselor alimentare sigure şi sănătoase constituie un aspect 
esenţial al pieţei interne şi contribuie semnificativ la sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor 
şi la interesele lor sociale şi economice.

(2) În aplicarea politicilor comunitare, ar trebui să se asigure un nivel ridicat de protecţie a 
vieţii şi sănătăţii oamenilor. 

(3) Prezentul regulament înlocuieşte directivele şi deciziile anterioare privind aditivii 
alimentari care pot fi utilizaţi în produsele alimentare în vederea asigurării unei 
funcţionări eficiente a pieţei interne şi a unui nivel înalt de protecţie a sănătăţii umane, 
precum şi intereselor consumatorilor prin proceduri cuprinzătoare şi raţionalizate.

(4) Prezentul regulament armonizează utilizarea aditivilor alimentari în produsele 
alimentare din cadrul Comunităţii. Acesta include utilizarea aditivilor alimentari în 
produsele alimentare care intră sub incidenţa Directivei 89/398/CEE din 3 mai 1989 de 
apropiere a legislaţiilor statelor membre privind produsele alimentare destinate unei 
alimentaţii speciale şi utilizarea unor coloranţi alimentari pentru marcarea sanitară a 
cărnii şi decorarea şi ştampilarea ouălor. Acesta armonizează, de asemenea, utilizarea 
aditivilor alimentari în aditivii şi enzimele alimentare, garantând astfel siguranţa şi 
calitatea acestora şi facilitând depozitarea şi utilizarea lor. Ultima categorie nu a mai 
fost reglementată la nivel comunitar.

(5) Aditivii alimentari sunt substanţe care nu se consumă de regulă ca aliment de sine 
stătător, ci se adaugă în mod deliberat în alimente în scopuri tehnologice, ca de 
exemplu pentru conservarea acestora. Cu toate acestea, nu sunt considerate aditivi 
alimentari substanţele utilizate pentru a da o aromă şi/sau un gust. În plus, nici 
substanţele considerate produse alimentare ce pot îndeplini o funcţie tehnologică, ca 
de exemplu clorura de sodiu sau şofranul pentru colorare, precum şi enzimele 
alimentare, nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament. În final, în ceea 
ce priveşte enzimele alimentare, acestea intră sub incidenţa Regulamentului nr. … 
[privind enzimele alimentare], ceea ce exclude aplicarea prezentului regulament.

(6) Substanţele neconsumate ca alimente în sine, dar utilizate deliberat în prelucrarea 
alimentelor, care rămân doar ca reziduuri în produsul final şi nu au un efect tehnologic 
în produsul final (adjuvanţi tehnologici), nu intră în domeniul de aplicare al 
prezentului regulament.

(7) Aditivii alimentari ar trebui aprobaţi şi utilizaţi numai dacă îndeplinesc criteriile 
prevăzute în prezentul regulament. Aditivii alimentari trebuie să fie siguri atunci când 
sunt utilizaţi, trebuie să existe o necesitate tehnologică pentru utilizarea lor, iar 
utilizarea lor să nu inducă în eroare consumatorul, ci să-i aducă un beneficiu. 

(8) Aditivii alimentari trebuie să respecte în orice moment specificaţiile aprobate. 
Specificaţiile trebuie să includă informaţii pentru a identifica corect aditivul alimentar, 
inclusiv originea acestuia, şi să descrie criteriile acceptabile de puritate. Specificaţiile 
elaborate anterior pentru aditivii alimentari, incluse în Directiva 95/31/CE a Comisiei 
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din 5 iulie 1995 de stabilire a criteriilor specifice de puritate privind îndulcitorii 
autorizaţi pentru utilizare în produsele alimentare , în Directiva 95/45/CE a Comisiei 
din 26 iulie 1995 de stabilire a unor criterii de puritate specifice pentru coloranţii 
autorizaţi pentru utilizarea în produsele alimentare şi în Directiva 96/77/CE a Comisiei 
din 2 decembrie 1996 de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii 
alimentari, alţii decât coloranţii şi îndulcitorii, ar trebui menţinute până la introducerea 
aditivilor corespunzători în anexele la prezentul regulament. În acel moment, 
specificaţiile aferente aditivilor în cauză ar trebui să fie prevăzute într-un regulament. 
Specificaţiile în cauză ar trebui să facă direct trimitere la aditivii incluşi în listele 
comunitare din anexele la prezentul regulament. Cu toate acestea, având în vedere 
caracterul complex şi conţinutul acestor specificaţii şi din motive de claritate, acestea 
nu ar trebui să fie introduse ca atare în acele liste comunitare, ci ar trebui să fie 
introduse într-unul sau mai multe regulamente separate.

(9) Unii aditivi alimentari sunt autorizaţi pentru anumite utilizări în anumite practici şi 
procese oenologice autorizate. Utilizarea acestor aditivi alimentari ar trebui să se facă 
în conformitate cu prezentul regulament şi cu dispoziţiile specifice prevăzute în 
legislaţia comunitară relevantă. 

(10) Pentru asigurarea uniformităţii, evaluarea riscurilor şi aprobarea aditivilor alimentari 
ar trebui să se efectueze în conformitate cu procedura prevăzută în Regulamentul (CE) 
nr. […] de stabilire a unei proceduri comune de autorizare a aditivilor alimentari, 
enzimelor şi aromelor alimentare. 

(11) Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 
ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei 
alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de 
stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare prevede că 
Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară („Autoritatea”) trebuie consultată 
în chestiunile susceptibile să afecteze sănătatea publică.

(12) Un aditiv alimentar care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 
1829/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind 
produsele alimentare şi furajele modificate genetic ar trebui să fie autorizat în 
conformitate cu regulamentul în cauză înainte să fie aprobat în conformitate cu 
prezentul regulament.

(13) Un aditiv alimentar aprobat deja în conformitate cu prezentul regulament şi care este 
preparat prin metode de producţie sau cu materii prime semnificativ diferite de cele 
incluse în evaluarea riscurilor efectuată de către Autoritate sau diferite de cele 
menţionate în specificaţiile prevăzute, ar trebui să fie supus de către Autoritate unei 
evaluări axate pe specificaţii. Metodele de producţie sau materiile prime semnificativ 
diferite ar putea însemna o modificare a metodei de producţie prin renunţarea la un 
procedeu de extracţie din plante şi adoptarea unui procedeu de fermentaţie utilizând un 
microorganism sau o modificare genetică a microorganismului original.

(14) Aditivii alimentari ar trebui ţinuţi sub observaţie permanentă şi trebuie să fie reevaluaţi 
ori de câte ori este necesar, ţinând cont de variaţiile condiţiilor de utilizare şi de noile 
informaţii ştiinţifice.

(15) Statele membre care au interzis utilizarea anumitor aditivi în unele produse alimentare 
specifice considerate tradiţionale, produse pe teritoriul lor, ar trebui să fie autorizate să 
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aplice în continuare interdicţiile în cauză. În plus, în ceea ce priveşte produse precum 
feta sau salame cacciatore, prezentul regulament se aplică fără a aduce atingere 
normelor mai restrictive legate de utilizarea anumitor denumiri în temeiul 
Regulamentului (CEE) nr. 2081/92 al Consiliului din 14 iulie 1992 privind protecţia 
indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare 
şi Regulamentul (CEE) nr. 2082/92 al Consiliului din 14 iulie 1992 privind atestatele 
de specificitate ale produselor agricole şi alimentare. 

(16) Aditivii alimentari se supun în continuare obligaţiilor generale în materie de etichetare 
astfel cum au fost prevăzute în Directiva 2000/13/CE şi, dacă este cazul, în 
Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 şi Regulamentul (CE) nr. 1830/2003. În plus, 
prezentul regulament trebuie să conţină şi dispoziţii speciale privind etichetarea 
aditivilor alimentari vânduţi ca atare fabricantului sau consumatorului final.

(17) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament ar trebui să fie 
adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de 
stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de executare conferite Comisiei 
. 

(18) Pentru a dezvolta şi actualiza proporţional şi eficient legislaţia comunitară privind 
aditivii alimentari, este necesar să se culeagă date, să se împărtăşească informaţiile şi 
să se coordoneze activităţile între statele membre. În acest scop, ar putea fi utilă 
realizarea de studii pe aspecte specifice în vederea facilitării procesului de decizie. 
Este oportun ca aceste studii să poată fi finanţate de Comunitate, ca parte a procedurii 
sale bugetare. Finanţarea acestor măsuri este prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 
882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind 
controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia 
privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală 
şi de bunăstare a animalelor şi, prin urmare, temeiul juridic pentru finanţarea măsurilor 
menţionate mai sus îl va constitui Regulamentul (CE) nr. 882/2004.

(19) (…).

(20) Întrucât obiectivul acţiunii planificate, şi anume stabilirea normelor comunitare 
privind aditivii alimentari, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele 
membre şi prin urmare, pentru a asigura unitatea pieţei şi un nivel ridicat de protecţie a 
consumatorilor, poate fi realizat mai bine la nivelul Comunităţii, aceasta poate adopta 
măsuri în conformitate cu principiul subsidiarităţii, astfel cum este prevăzut la articolul 
5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat în 
respectivul articol, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru 
atingerea acestor obiective.

(21) După adoptarea prezentului regulament, Comisia, asistată de Comitetul permanent 
pentru lanţul alimentar şi sănătatea animală, ar trebui să revizuiască toate autorizaţiile 
existente din punctul de vedere al criteriilor, altele decât siguranţa, ca de exemplu 
dozele, necesităţile tehnologice şi eventuala inducere în eroare a consumatorului. Toţi 
aditivii alimentari care continuă să fie autorizaţi în cadrul Comunităţii ar trebui să fie 
transferaţi pe listele comunitare din anexele II şi III la prezentul regulament. Anexa III 
la prezentul regulament trebuie completată cu ceilalţi aditivi alimentari utilizaţi în 
aditivii şi enzimele alimentare, precum şi cu condiţiile lor de utilizare în conformitate 
cu Regulamentul (CE) nr. […] de stabilire a unei proceduri comune de autorizare a 
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aditivilor alimentari, enzimelor şi aromelor alimentare. Pentru a permite o perioadă 
adecvată de tranziţie, dispoziţiile din anexa III, altele decât dispoziţiile referitoare la 
suporturile aditivilor alimentari nu ar trebui să se aplice până la [1.1.2011].

Comisia rezumă cuprinsul regulamentului propus după cum urmează:

Elaborarea unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind aditivii 
alimentari care să precizeze principiile de utilizare a aditivilor alimentari şi să specifice liste 
pozitive de substanţe care pot fi folosite ca aditivi alimentari.

Abrogă Directiva 89/107/CEE a Consiliului de apropiere a legislaţiilor statelor membre 
privind aditivii alimentari autorizaţi pentru utilizarea în produsele alimentare destinate 
consumului uman, Directiva 94/35/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului privind 
îndulcitorii care trebuie utilizaţi în produsele alimentare, Directiva 94/36/CEE a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind coloranţii autorizaţi pentru utilizarea în produsele 
alimentare, Directiva 95/2/CEE a Parlamentului European şi a Consiliului privind aditivii 
alimentari alţii decât coloranţii şi îndulcitorii şi Decizia nr. 292/97/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului privind menţinerea legislaţiilor interne care interzic utilizarea 
anumitor aditivi la fabricarea anumitor produse alimentare specifice.

Remarcăm că expunerea de motive a Comisiei nu oferă nici o justificare pentru faptul că, la 
stabilirea temeiului juridic, s-a recurs exclusiv la articolul 95.

Evaluare

Ţinând seama de dispoziţiile propunerii de regulament şi, în special, de considerentele 
reproduse in extenso mai sus, considerăm că obiectivul ocrotirii sănătăţii persoanelor şi acela 
al instituirii şi funcţionării pieţei interne sunt indisolubil legate între ele, fără ca vreunul să fie 
secundar sau indirect în raport cu celălalt. Obiectivele propunerii, legate de ocrotirea sănătăţii 
persoanelor şi de funcţionarea pieţei interne, par să aibă aceeaşi pondere. În consecinţă, 
considerăm că temeiul juridic trebuie să fie constituit atât din articolul 95, cât şi din 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 privind aditivii alimentari să fie constituit din 
articolul 95 şi articolul 175 din Tratatul CE.

  
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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Vă asigur, Domnule Preşedinte, de înalta mea consideraţie.

Giuseppe Gargani
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