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1 Cazul 26/62 Van Gend & Loos [1963] ECR 1.

MOŢIUNE PENTRU O REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

Privind implicaţiile instituţionale şi legale ale utilizării instrumentelor 'soft law'
(2007/2028(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Tratatul CE şi mai ales articolele 211, 230 şi 249,

– având în vedere Regula 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice şi opiniile Comisiei pentru piaţa 
internă şi protecţia consumatorului, Comisiei pentru cultură şi educaţie şi Comisiei pentru 
afaceri constituţionale (A6-0000/2007),

A. întrucât în Van Gend en Loos Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a considerat că
tratatul "este mai mult decât un acord care creează doar obligaţii reciproce între statele 
contractoare…Comunitatea reprezintă o nouă ordine legală de drept internaţional în 
beneficiul căreia statele şi-au limitat drepturile suverane, deşi în domenii limitate, 
subiectul său fiind nu numai statele membre, ci şi cetăţenii acestora...,în consecinţă, 
dreptul comunitare nu numai că impune obligaţii indivizilor, dar le oferă şi drepturi, 
acordate în mod explicit prin tratat, dar şi prin intermediul obligaţiilor pe care tratatul le 
impune în mod clar indivizilor, statelor membre şi instituţiilor Comunităţii"1; 

B. întrucât, în consecinţă, dreptul comunitar se diferenţiază de dreptul internaţional public prin 
faptul că are caracter obligatoriu, nu numai pentru state, dar şi pentru indivizi, care pot să
derive din acesta drepturi pe care le pot cere în mod legal, precum şi că implică un set de 
instituţii, inclusiv Parlamentul European, ales direct de cetăţenii Uniunii; întrucât, mai mult, 
ordinea legală europeană se bazează pe democraţie şi statul de drept, aşa cum afirmă clar 
preambulul la Tratatul UE;

C. întrucât aceasta înseamnă că instituţiile UE pot acţiona doar în conformitate cu principiul 
legalităţii, adică atunci când o bază legală le conferă competenţă şi numai în limitele 
puterilor lor şi că există o Curte europeană că se asigură că ele respectă acest principiu;

D. întrucât acolo unde Comunitatea are o competenţă legislativă, cel mai potrivit mod de a ac
ţiona este prin adoptarea legislaţiei de către instituţiile democratice ale Uniunii, Parlamentul 
şi Consiliul, acest lucru numai prin adoptarea legislaţiei prin intermediul procedurile institu
ţionale adecvate care asigură siguranţa legală, respectul pentru principiul fundamental al 
legii, justeţea şi aplicabilitatea şi întrucât acest lucru presupune şi respectul pentru echilibrul 
instituţional stabilit prin tratat şi permite deschiderea procesului de luare a deciziilor;

E. întrucât, în general, acolo unde Comunitatea are competenţa de a crea legislaţie, acest lucru 
presupune utilizarea de ”soft law” sau ”Regulamente de conduită prezentate în instrumente 
care nu a obligativitate legală ca atare, dar care pot avea, totuşi, unele efecte legale 



PE 386.366v01-00 4/6 PR\656329RO.doc

Traducere externă

RO

2 Linda Senden, Soft Law, Auto-reglementare şi Co-reglementare în Dreptul european: Unde se întâlnesc?, 
JEDC, Vol. 9, 1/01/2005.
3 Cazul C-322/88 Grimaldi [1989] ECR 4407, alineatele 13 şi 16.
4 Grimaldi, al. 16.
5 Grimaldi, al. 18.

indirecte, având ca scop şi putând crea efecte practice "2, care au fost utilizate istoric 
pentru a suplini lipsa unei capacităţi formale de a crea legislaţie şi/sau mijloacele de 
aplicare, aparţinând, astfel, tipic, dreptului internaţional public;

F. întrucât, acolo unde tratatul le specifică în mod expres, instrumentele soft law sunt legitime, 
cu condiţia să nu fie utilizate ca înlocuitor pentru legislaţie acolo unde Comunitatea are 
putere legislativă, întrucât aceasta ar constitui, de asemenea, o încălcare a principiului 
puterile alocate şi întrucât acest lucru se aplică a fortiori comunicărilor Comisiei care au ca 
scop interpretarea legislaţiei Comunităţii; întrucât instrumentele preparatorii, cum ar fi 
Carta verde şi Carta albă, reprezintă utilizarea legitimă a soft law, împreună cu notificările 
şi liniile directoare publicate de către Comisie pentru a explica cum se aplică politica de 
concurenţă şi subvenţii de la stat;

G. întrucât metoda deschisă de coordonare poate fi utilă în promovarea realizării pieţei 
interne, dar este regretabil că implicarea Parlamentului şi Curţii de Justiţie în acest demers 
este foarte slabă;

H. întrucât articolul 211 TCE spune că ”Pentru a asigura o funcţionare şi dezvoltare corectă a 
pieţei comune, Comisia trebuie să formuleze recomandări ... în chestiuni prevăzute de acest 
tratat, dacă acesta menţionează în mod expres acest lucru sau dacă Comisia consideră
necesar”, dar, în conformitate cu articolul 249, alineatul cinci, recomandările nu au 
obligativitate legală şi, conform Curţii, sunt ”măsuri care, chiar şi în ceea ce priveşte 
persoanele cărora le sunt adresate, nu sunt menită să producă efecte obligatorii"3 şi nu 
creează drepturi pe care indivizii să le poată afirma în faţa unui tribunal naţional4 şi întrucât 
articolul 230 TCE prevede anularea recomandărilor, din moment ce ele nu au caracter 
obligatoriu;

I. întrucât, cu toate acestea, Curtea a stabilit că astfel de acte ”nu pot … fi privite ca fiind 
total lipsite de efect legal. Tribunalele naţionale sunt obligate să ia în considerare recomand
ările pentru a decide în cazurile aduse în atenţia lor, mai ales atunci când ele aduc lumină în 
interpretarea măsurilor naţionale adoptate pentru a le implementa sau acolo unde ele sunt 
create pentru a suplimenta prevederile obligatorii ale Comunităţii"5;

J. întrucât articolul I 33 din Tratatul constituţionale conţine o prevedere similară celei din 
articolul 211 TCE, adăugând că ”Atunci când au în vedere propuneri legislative, 
Parlamentul European şi Consiliul trebuie să se abţină de la a adopta documente care nu 
sunt specificate de procedura legislativă din respectivul domeniu";

K. întrucât în 2005, Comisia a adoptat o recomandare privind managementul transfrontalier al 
dreptului la proprietate intelectuală pentru serviciile legale de muzică online pe baza 
articolului 211 TCE, descrisă ca ”un instrument soft law … creat pentru a da pieţei o şansă
să se mişte în direcţia corectă” şi, în mod ostentativ, pentru  a sublinia directivele existente 
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privind drepturile de proprietate intelectuală în societatea informaţională6, dreptul de 
închiriere şi alte drepturi referitoare la cel de proprietate intelectuală7 şi întrucât, din 
moment de scopul principal este încurajarea licenţierea multi-teritorială şi recomandări 
privind reglementarea acesteia, Comisia aplică opţiuni specifice de politică prin intermediul 
soft law;

L. întrucât Comisia a luat în considerare sau pare că are în vedere să acţioneze prin 
intermediul recomandărilor în alte domenii în care Comunitatea are competenţă legislativă, 
inclusiv reglementarea taxelor pentru dreptul de proprietate intelectuală ce revin ascult
ătorilor;

M. întrucât, mai mult, proiectul legii contractului rămâne încă în domeniul soft law;

N. întrucât, acolo unde Comunitatea are competenţă legislativă, dar voinţa politică pare să
lipsească pentru a introduce noi legi, utilizarea soft law poate să dejoace influenţa altor 
instrumente (democratice), poată se respingă principiile democraţiei şi legalităţii şi poate 
duce la acţiuni ale Comisiei ultra vires;

O. întrucât soft law tinde să creeze percepţia publică a unei birocraţii învechite, care doreşte să
realizeze aranjamente cu interesele puternice dincolo de ochiul cetăţenilor şi poate 
determina aşteptări legitime din partea unor terţi afectaţi (de ex. consumatori) care nu se 
pot apăra ulterior în niciun fel faţă de actele care au efecte adverse pentru ei;

P. întrucât o mai bună agendă legislativă nu trebuie subminată pentru a permite executivului 
Comunităţii să legiuiască efectiv prin intermediul instrumentelor de soft law, posibil 
subminând, astfel, ordinea legală a Comunităţii, evitând implicarea Parlamentului ales legal 
şi verificarea legală a Curţii de Justiţie, precum şi lipsind cetăţenii de modalităţi legale de 
remediere;  

Q. întrucât nu este stabilită nicio procedură de consultare a Parlamentului în privinţa utilizării 
instrumentelor soft law, cum ar fi recomandările şi comunicările interpretate,

1. Consideră că, în contextul Comunităţii, soft law reprezintă adesea un instrument ambiguu şi 
ineficient care poate avea efecte adverse asupra legislaţiei şi echilibrului instituţionale ale 
Comunităţii şi trebuie utilizat cu atenţie, chiar şi acolo unde este stabilit prin tratat;

2. Deplânge utilizarea soft law de către Comisie ca surogat pentru legislaţie sau extrapolare a 
jurisprudenţei Curţii de Justiţiei în teritorii neprevăzute;

3. Cere instituţiilor să acţioneze prin analogie cu articolul I 33 din Tratatul constituţional, ab
ţinându-se de la adoptarea unor instrumente soft law atunci când propuneri de acte 
legislative se află în discuţie;

4. Cere Comisiei să acorde o atenţie specială efectelor asupra consumatorilor şi mijloacelor lor 
posibile de remediere, înainte de a propune orice măsură care implică co-reglementarea sau 
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auto-reglementarea;

5. Subliniază că, în timp ce este legitim din partea Comisiei să utilizeze instrumentele pre-
legislative, procesul pre-legislativ nu trebuie abuzat şi prelungit nejustificat, în domenii cum 
ar fi proiectul de lege a contractului, urmând a se preciza dacă Comisia se decide să utilizeze 
sau dreptul său la iniţiativă şi pe ce bază legală;

6. Cere Comisiei să se consulte cu Parlamentul despre cum poate fi consultat acesta înainte de 
adoptarea de către Comisiei a instrumentelor soft law pentru a permite măsurilor propuse de 
soft law să fie verificate şi pentru a evita orice utilizare greşită a puterilor de către executiv;

7. Încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului, Comisiei şi 
parlamentelor statelor membre.


